PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça – Presidência

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO DOS PONTOS E ORDEM DE ARGUIÇÃO DA PROVA
ORAL, DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DAS
DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO ACRE
Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2013, às 8 horas, no Plenário do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, reuniram-se os Membros da Comissão do Concurso, os representantes da FMP
Concursos, candidatos e o público em geral, conforme lista de presença que se faz parte
integrante desta ata. Dando início aos trabalhos, o Presidente da Comissão de Concurso saudou
os presentes e autorizou o inicio do sorteio, que foi realizado eletronicamente, nos sites
específicos de sorteio (link para sorteio de nomes: http://sorteiospt.com/ e link para sorteio de
pontos: http://www.sorteador.com.br/), que foi feito pela Senhora Lesliey Gonsales Gressler e
pelo Senhor Alércio Lovatto e anotado, em planilha específica, pelo secretário da Comissão do
Concurso e pela candidata do concurso Ana Paula G.Bittencourt. Após, foi lido para os presentes
o número do candidato e o respectivo Grupo e ponto sorteado, conforme planilha, anexo I desta
ata. Ato contínuo, foram levantadas duas questões de ordem: 01) Inversão da ordem do sorteio
dos pontos de cada grupo (disciplina). Analisada a Questão, restou esclarecido que o sorteio foi
realizado na seguinte ordem de grupo: I – Direito Constitucional; II – Registros Públicos; III –
Direito Civil e; IV – Direito Administrativo. 02) A segunda Questão de Ordem levantada diz
respeito ao horário para realização das provas orais. Nesse ponto, restou decidido que a prova
oral do dia 16 de fevereiro de 2013, terá início às 08h30 e não às 08h00, conforme previsto no
edital convocatório desta fase. O sorteio foi encerrado às 08 (oito) horas e 30 (trinta) minutos.
Finalizados os trabalhos às 09h00, foi declarada encerrada a Sessão Pública, sendo lavrada a
presente Ata, que vai assinada pelo Presidente da Comissão do Concurso e pelos demais
presentes. Eu,..............................., Josué A. de oliveira Junior, Secretário da Comissão
do Concurso, digitei, conferi e subscrevo.
Desembargador Pedro Ranzi
Presidente da Comissão do Concurso
Lesliey Gonsales Gressler
FMP - Concursos
Alercio Lovatto
FMP – Concursos

