
--------.PORTARIA 


o Doutor Narciso Orlandi Neto, Juiz de Di

reito da 1~ Vara de Registros Públicos, no uso de suas atri 

buições, 

I 
f ... " 

Considerando o disposto no item 30.2, das 

Normas do Pessoal das Serventias não Oficializadas, 

D E T E R M I N A: 

Aos serventuários sob a corregedoria da 1~ 

Vara de Registros Públicos, que encaminhem, até o dia 10 

de maio de 1985, proposta de reclassificação de seus escre 

ventes. 

A proposta sera encaminhada com quadro de 

que constará a categoria de cada escrevente, acompanhada 

da data de sua elevação ou habilitação e promoçao, tempo 

de serviço (na serventia e ,total) e grau de instrução, co~ 

siderando-se a posição em 30 de abril de 1985, conforme mo 

delo anexo. 

" 

Os serventuários informarão também o núme 

ro de auxiliares com mais de trinta (30) anos de serviço, 

dos quais, no mínimo 10 (dez) tenham sido prestados a ser 

ventia. 

P. R. I. 



P. R. I. 

são Paulo,,15 de abril 
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1~ Vara ~;t~Ã.----
Portaria na 5/85 - O Doutor Naroiso 9rlaDdi Beto. Juiz 
de Direito da 11 Vara de Registros PUbliooa, no uao de 
suas atribuições. Oonsiderando o dispolto no it.. '0.2,
das Normas do Pessoal d,s Serventias nao'Otioializadae,
DeterminaJ Aos serv,ntuarios sob a oorregedori, da 11 
Vara de Registros PUblioos, que enoaminham, ate o dia 
10 de asio de 1985, proposta de feolassitioação de 
seus escreventes. +proposta sera encaminhada oom q~
dro de que constara a oatagoria de oada esorevente. 
acoapanhada da data de sua elevação ou habilitação e 
promoção. tempo.de serviço (na aerventia e.total) e 
grau de instruçao, considerando-se a posiçao "'9 de 
abril de.1985. 9ontorm, modelo anexo. Os serventuarios 
intormarao tambea o numero de auxiliaree co, asis de 
trinta (50) abos de serviço, dos quais, no aiDimolO 
(des) tenham sido prestados a serventia. P.R.I. 
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(data) \la1&) (dela) 111, ,2P, 
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QUADRO DOS ESCREVENTES DO CARTÓRIO DE EM 30/4/85. 
..~.. 

TEMPO DE SERVIÇO 

N O M E 39 ESCREV. 29 ESCREV. 19 ESCREV GRAU INSTR. SERVENTIA TOTAL 

(data) (data) (data) 19,29,univ. 
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