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Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 
abre concurso público  

 
 O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) abre concurso 
público para provimento por remoção e por ingresso na titularidade dos 
serviços notariais e de registro no Estado. Serão oferecidas 43 vagas para 
remoção e 88 vagas para ingresso.  
 Para a remoção, o candidato deve ter mais de dois anos de exercício 
como titular de serviço notarial e/ou de registro no Estado de Pernambuco, e 
para o ingresso na titularidade, diploma de bacharel em Direito ou, até a data 
de publicação do edital de abertura, dez anos de exercício em serviço notarial 
e/ou de registro.  

As inscrições poderão ser feitas de 10 a 21 de dezembro de 2001, 
exceto sábado, domingo e feriado, nas cidades de Arcoverde/PE, 
Caruaru/PE, Palmares/PE, Petrolina/PE, Recife/PE e Serra Talhada/PE, nas 
agências da Caixa Econômica Federal listadas no seguinte quadro. 
  
UF CIDADE AGÊNCIA ENDEREÇO 

PE Arcoverde Arcoverde Avenida Coronel Antônio Japiassu, n.º 730, 
Centro 

PE Caruaru Caruaru Rua Capitão João Velho, n.º 109, Centro 
PE Palmares Palmares Rua Coronel Austiclínio, n.º 890, Centro 
PE Petrolina Petrolina Rua Coronel João Clementino, n.º 73, Centro 

PE Recife Avenida Agamenon 
Magalhães  

Avenida Agamenon Magalhães, n.º 2997, Boa 
Vista 

PE Recife Cais do Apolo Cais do Apolo, n.º 421, Recife 

PE Serra 
Talhada Serra Talhada Praça Sérgio Magalhães, n.º 734, Centro 

 
 Serão aceitas, também, inscrições via Internet ou por procuração. Quem 
optar pela inscrição via Internet, deve realizá-la no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/tjpe-sej, das 10 horas do dia 10 de dezembro de 
2001 até às 20 horas do dia 23 de dezembro de 2001, horário oficial de 
Brasília/DF. 
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As taxas de inscrição serão de R$ 60,00 para o candidato que optar 
pelos serviços de Registro Civil e de R$ 80,00 para o candidato que optar 
pelos serviços de Tabelionatos de Notas e Protestos de Títulos e Registro de 
Imóveis, de Títulos e Documento e de Pessoas Jurídicas. 

O concurso será executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de 
Eventos (CESPE) da Universidade de Brasília (UnB) e compreenderá quatro 
etapas: provas objetivas, prova prática, avaliação de títulos e sindicância de 
conduta pregressa. 

As provas objetivas e a prova prática para os serviços de Registro Civil 
(RC) serão realizadas no dia 23 de fevereiro de 2002, e para os serviços de 
Tabelionatos de Notas e Protestos de Títulos e Registro de Imóveis, de 
Títulos e Documento e de Pessoas Jurídicas, no dia 24 de fevereiro de 2002, 
todas em Recife.  

Os locais e os horários de realização das provas serão publicados no 
Diário do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, afixados nos quadros 
de avisos do TJPE, Praça da República, s/n.º, Centro, e do CESPE, Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, 
subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, e divulgados na Internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br, na data provável de 6 ou 7 de fevereiro 
de 2002. 
 Maiores informações podem ser adquiridas no Edital n.º 1/2001 – 
TJPE/Serviços do Extrajudicial, de 22 de novembro de 2001, publicado no 
Diário do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, no endereço 
eletrônico do CESPE ou por meio do telefone (61) 448-0100.    


