
INFORMAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO NOS CONCURSOS DOS CARTÓRIOS VAGOS. 

 

O pedido de inscrição, será dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, com firma 
reconhecida e na petição indicará o candidato expressamente, sob pena, de ser excluído do 
concurso, as comarcas, cargos exercidos c nomes dos juizes perante os quais tenha servido e 
instruído com os seguintes documentos. 

a) certidão, de tempo de serviço, passada pelo Escrivão encarregado do serviço de anotações 
(Cartório do Júri da Comarca) ou pela Corregedoria Geral da Justiça; 

b) certidão de existência ou inexistência de faltas disciplinares dos cartórios em que servir ou 
tenha servido e do escrivão da corregedoria permanente; 

c) prova de quitação ou isenção do serviço militar; 

d) prova de que é eleitor e de que o titulo está em vigor; 

e) prova de classificação em concursos anteriores e de não haver sido nomeado (esta certidão 
é fornecida pela Diretoria Administrativa do Tribunal de Justiça. 

O candidato poderá apresentar outros documentos que lhe abonem a conduta, inclusive 
trabalho sobre assunto pertinente ao oficio, desde que publicado dois anos, pelo menos 
anteriormente ao concurso. 

NOTAS 

Poderão inscrever-se para qualquer cartório, os serventuário ou sucessores com 2 anos, pelo 
menos, de efetivo exercício, em funções da mesma natureza ou com anexos do oficio vago, da 
mesma classe ou da imediatamente inferior. 

Os serventuários que tiverem mais de quinze (15) anos de efetivo exercício, poderão inscrever-
se em concurso para a classe que se seguir a imediatamente superior. 

Os serventuários, escreventes e demais auxiliares da justiça, lotados em cartórios pertencentes 
a comarcas cujas entrâncias foram rebaixadas, terão assegurados, para os efeitos desta lei, 
todas as vantagens e direitos correspondentes a classificação anterior da referida comarca. 

Os pontos serão contados da seguinte maneira: 

I - diploma de bacharel ou doutor em direito - 3 pontos; 

II - diploma de qualquer outro curso de nível superior ou médio - 2 pontos; 

III - certificado de conclusão de curso ginasial ou documento equivalente, desde que não 
ocorram as hipóteses anteriores - 1 ponto; 

IV - documentos que lhe abonem a conduta ou merecimento, inclusive trabalho sobre assunto 
pertinente ao oficio, desde que publicado dois anos, pelo menos, anteriormente ao concurso - 
2 pontos; 



V - cada período de cinco anos de efetivo exercício, como serventuário, escrevente ou outra 
função relacionada com o Poder Judiciário, inclusive advocacia, arredondando-se para mais o 
ú1timo período, se exceder da metade - 1 ponto; 

VI - cada classificação em lista para nomeação em concursos anteriores - 1 ponto; 

VII - serviço à Justiça Eleitoral, como anexo do cargo - 1 ponto; 

VIII - participação como examinador, em concurso de habilitação de escrevente ou de 
provimento de oficio de justiça - 1 ponto; 

IX - conhecimento de taquigrafia, quando essa matéria não for integrante do "currículum" de 
curso previsto no n. II - 1 ponto; 

X - eficiência de trabalho, boa cooperação verificada através das informações reservadas e dos 
documentos - 1 ponto. 


