
COMUNICADO RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA 
 
 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE 
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL  
 
CONCURSO DE INGRESSO - PROVIMENTO OU REMOÇÃO  
 
EDITAL Nº 006/2019 - CECPODNR  
 

(Concurso Notarial e de Registros - 2019) 

 
A Fundação VUNESP, FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que por 
motivos de falha técnica na geração do boleto de pagamento (falha operacional 
VUNESP/BANRISUL), ficam alteradas as datas, conforme segue:  
 

1. item 3.3 - período de inscrição: 15/02/2019 (a partir das 10h) até 15/03/2019 
(até às 23h59min), 

2. subitem 3.3.1.2 - data limite de pagamento: 18/03/2019. 
3. item 3.4.3 - solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição: 

15/02/2019 e 18/02/2019, 
4. alínea II, item 3.4.3 - 18/02/2019, 
5. item 3.4.5 - divulgação resultado dos pedidos de isenção: 27/02/2019, 
6. item 3.4.8 - solicitação da revisão do resultado do pedido da isenção: 28/02 e 

01/03/2019, 
7. item 3.4.9 - divulgação do resultado da revisão da solicitação de isenção: 

08/03/2019, 
8. item 4.3 - solicitação de inscrição para candidato com deficiência: 

15/02/2019 até 15/03/2019, 
9. as demais datas permanecem inalteradas. 

 
 

CRONOGRAMA ESTIMADO 
 

EVENTO DATA 

Publicação do edital de abertura 18/01/2019 

Período de impugnação do edital de abertura 21/01 a 04/02/2019 

Período de inscrição  15/02 a 15/03/2019 

Período para solicitação de isenção de taxa de 
inscrição 

15/02 e 18/02/2019 

Divulgação do resultado da solicitação de isenção de 
taxa de inscrição 

27/02/2019 

Prazo para interposição de revisão do indeferimento 
da solicitação de isenção de taxa de inscrição 

28/02 e 01/03/2019 

Divulgação da decisão do julgamento dos recursos da 
solicitação de isenção de taxa de inscrição 

08/03/2019 

Aplicação da prova objetiva de remoção 13/04/2019 

Aplicação da prova objetiva de provimento 14/04/2019 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva  16/04/2019 

Aplicação da prova escrita e prática  06 e 07/07/2019 

Aplicação da prova de títulos e documentação da 
inscrição definitiva 

16 e 17/11/2019 

Prova oral  A partir de 09.03.2020 
 


