TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA (TJ/RR)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO
E DE NÍVEL FUNDAMENTAL
EDITAL Nº 10 – TJ/RR, DE 24 DE OUTUBRO DE 2012
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público o resultado
provisório no procedimento de desempate de notas dos candidatos que tiveram a documentação
aceita para fins de desempate, para os cargos de Agente de Proteção, de Técnico Judiciário e de Auxiliar
Administrativo, nos termos estabelecidos no subitem 10.1.1 do Edital nº 1 – TJ/RR, de 5 de junho de
2012, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Roraima, referente ao concurso público
para provimento de vagas em cargos de nível superior, de nível médio e de nível fundamental, mediante
as condições estabelecidas neste edital.
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NO PROCEDIMENTO DE DESEMPATE DE NOTAS
1.1 Resultado provisório no procedimento de desempate de notas dos candidatos que tiveram a
documentação aceita para fins de desempate, nos termos estabelecidos no subitem 10.1.1 do Edital nº
1 – TJ/RR, de 5 de junho de 2012, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato
em ordem alfabética.
1.1.1 CARGO 5: AGENTE DE PROTEÇÃO
Não houve candidato com documentação aceita.
1.1.2 CARGO 6: TÉCNICO JUDICIÁRIO
10008859, Antonia Layane Santos Vieira / 10011900, Arnaudo Rodrigues Leal / 10000733, Carla Rocha
Fernandes / 10009747, Debora Batista Carvalho / 10003839, Eduardo Menezes Jones / 10000928,
Gustavo Pereira Silva / 10003241, Jeane Mendes Roque / 10005299, Patricia Araujo Maciel / 10017110,
Rannieri Schneider Leite de Lima / 10008687, Renata Targino Rego / 10007906, Wirismar Soares Ramos.
1.1.2.1 Resultado provisório no procedimento de desempate de notas dos candidatos que se
declararam com deficiência que tiveram a documentação aceita para fins de desempate, nos termos
estabelecidos no subitem 10.1.1 do Edital nº 1 – TJ/RR, de 5 de junho de 2012, na seguinte ordem:
cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10011900, Arnaudo Rodrigues Leal.
1.1.3 CARGO 7: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10010122, Antonio Walber Silva Martins.
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NO PROCEDIMENTO DE DESEMPATE DE NOTAS
2.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório no procedimento de
desempate de notas, das 9 horas do dia 25 de outubro de 2012 às 17 horas do dia 26 de outubro de
2012, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_rr_12, por meio do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recurso, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros
fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recursos.
2.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.3 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
2.4 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo e/ou em
desacordo com o Edital nº 1 – TJ/RR, de 5 de junho de 2012 ou com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado final no procedimento de desempate de notas dos candidatos que tiveram a
documentação aceita para fins de desempate, para os cargos de Agente de Proteção, de Técnico
Judiciário e de Auxiliar Administrativo, nos termos estabelecidos no subitem 10.1.1 do Edital nº 1 –
TJ/RR, de 5 de junho de 2012, e o resultado final no concurso, para os cargos de Agente de Proteção, de
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Técnico Judiciário e de Auxiliar Administrativo, serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico do
Estado
de
Roraima
e
divulgados
na
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_rr_12, na data provável de 6 de novembro de 2012.

DESEMBARGADOR LUPERCINO DE SÁ NOGUEIRA FILHO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
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