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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIOS DA SERVENTIA DO 1° OFÍCIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE POXORÉU-MT  

  
 

EDITAL Nº 01/2019 
   
A OFICIALA REGISTRADORA DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DO 

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE POXORÉU - MT, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o Processo Seletivo para ESTAGIÁRIOS, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital.  
  
  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
  
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e seus anexos, e realizado 

sob a coordenação, operacionalização e acompanhamento, da Oficiala Registradora 
Interina, e os prepostos abaixo indicados, que formam a Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo.  

 
a) Presidente: Maria Aparecida Bianchin Pacheco; 
b) Membro: Elielson Augusto Bortolanza; 
c) Membro: Thais Monteiro Medeiros 

 
1.1.2 O presente Edital estará disponível na recepção do Cartório do 1° Ofício 

de Poxoréu - MT, situado no endereço Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 80, bairro 
Jardim das Américas, Poxoréu – MT, CEP 78.800-000, no site da Serventia 
(https://www.cartoriorgipoxoreu.com.br/) e na página da Serventia no FACEBOOK 
(https://www.facebook.com/cartoriopoxoreu/).  

  
1.2 O processo seletivo visa à contratação de 02 (dois) colaboradores para 

os cargos de estagiário para o Cartório do 1° Ofício de Poxoréu/MT, com contrato por 
tempo determinado de 01 (um) ano.  

 
1.3 Após contratação, o trabalho será desenvolvido no âmbito interno do 

Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de 
Poxoréu - MT.   
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1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades em todas as áreas 
do Cartório (administrativo / arquivo / registro / atendimento), sob a supervisão e 
acompanhamento da Oficiala Registradora e/ou de seus substitutos, escreventes e 
demais colaboradores da Serventia.  

 
1.5 O processo seletivo será realizado em três etapas, divididas em: 
 

1.5.1 1ª Etapa: Análise e homologação dos requerimentos – Será 
observada a regularidade da documentação apresentada; 
 
1.5.2 2ª Etapa: Prova Objetiva e Questão Discursiva – Os candidatos 
habilitados na 1ª Etapa estarão aptos a realizar as provas listadas 
nessa fase; 
 
1.5.3 3ª Etapa: Entrevista e Questionamentos Orais – Os 12 (doze) 
primeiros colocados serão habilitados como candidatos selecionados 
para a última fase, onde passarão por avaliação da Comissão 
Organizadora. 

 
1.6 O conteúdo programático constará do Anexo III do presente edital.  
  
1.7 A jornada de trabalho será de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas, 

compreendidas entre 08:00h às 14:15, de segunda à sexta-feira, com intervalo 
intrajornada de 15 minutos.  

 
1.8 O estagiário contratado receberá: 

 
1.8.1 A título de bolsa auxílio, o valor de R$ 550,00 (seiscentos reais) 
por mês; 
1.8.2 A título de auxílio transporte, o valor de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais) por mês. 

 
1.9 Na data da contratação, o candidato deve ter a idade mínima de 18 

(dezoito) anos, ter o grau de instrução necessário para o cargo desejado conforme 
descrito no item 3 deste Edital, e apresentar regularidade em todas as esferas listadas 
na Resolução n° 156 do CNJ.  

  
2. DA INSCRIÇÃO – 1ª ETAPA  

 
2.1 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Serventia do 1° Ofício 

de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Poxoréu/MT, Av. Brigadeiro Eduardo 
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Gomes, nº 80, bairro Jardim das Américas, Poxoréu – MT, CEP 78.800-000, a partir 
das 9h00m do dia 04/11/2019 até as 17h00m do dia 08/11/2019, considerando-se 
como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.   

  
2.2 A inscrição será realizada mediante preenchimento de Requerimento 

disponível no Anexo I do Edital, que deverá ser entregue na recepção do Cartório, 
contendo toda a documentação descrita no Anexo II.   
 

2.3 A Comissão Organizadora instituiu como taxa de inscrição simbólica, a 
doação de 1kg de alimento não-perecível, que deverá ser entregue no ato de 
protocolo do Requerimento. Todos os alimentos arrecadados serão doados para 
entidade beneficente situada no Município.  

  
2.4 O Cartório do 1° Ofício não se responsabiliza por solicitação de 

inscrição recebida por meios alheios ao descrito no item anterior, estando sujeitas à 
homologação apenas as que forem realizadas nos termos descritos.  

  
2.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão Organizadora o direito de 
exclusão de candidato do Processo Seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, 
data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. A qualquer tempo, 
poderá o candidato ser descredenciado caso seja constatado que a inscrição foi 
realizada de forma irregular.  

 
2.5.1 O Requerimento de inscrição deve estar instruído com todos os 
documentos indicados no Anexo II. O candidato que não atender 
integralmente ao disposto terá sua inscrição invalidada pela Comissão 
Organizadora. A exigência está consubstanciada na Resolução n° 156 do 
CNJ.  

  
2.6 A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas constará 

no edital a ser publicado no site e no Facebook do Cartório, e disponibilizada, na data 
provável de 15/11/2019, ficando disponível no mural da Serventia a partir desta data. 

  
3. DAS VAGAS  

  
3.1 A função de Estagiário possui as atribuições, requisitos e competências 

abaixo dispostas: 
 
CARGO: Estágiário 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxílio e apoio a todas as atividades da Serventia. 
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DESCRIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
Digitar todos os trabalhos que lhe forem solicitados. 
Incluir dados nos sistemas, quando solicitados, e na forma estabelecida pelos superiores. 
Confeccionar/elaborar certidões, minutas de atos de averbações e registros, e encaminhar 
para conferência do superior imediato, seguindo rigorosamente a rotina estabelecida para 
tais serviços. 
Arquivar correspondências recebidas e/ou expedidas. 
Endereçar correspondências. 
Arquivar todos os documentos da Serventia. 
Catalogar documentos. 
Acesso aos sites oficiais elencados pela Registradora e seus propostos. 
Atender os usuários, presencialmente ou por telefone. 
Digitalizar e fotocopiar. 
Receber e enviar e-mails e fac-símile. 
Colaborar com a organização da Serventia. 
Manter em dia seus serviços. 
Assessorar os superiores em todas as atividades solicitadas. 
Zelar pela ordem e organização de todos os ambientes da Serventia. 
Observar, durante os horários de expediente interno e externo, se há falta de materiais, 
como copos, água, café, para os usuários e para os colaboradores, bem como, providenciar a 
reposição dos mesmos e/ou comunicar ao colaborador responsável pela aquisição. 
Checar diariamente se há utensílios/materiais de expediente suficientes para o exercício das 
funções, em todas as estações de trabalho, bem como, providenciar a reposição dos mesmos 
e/ou comunicar ao colaborador responsável pela aquisição. 
Manter em ordem anotações e instruções dos superiores. 
Aplicar no exercício das atividades, os conhecimentos adquiridos em treinamentos internos 
e/ou externos requeridos pelos superiores. 
Estudar diariamente, por 30 minutos, nos horários estabelecidos pela Oficiala e/ou seus 
substitutos, as matérias e assuntos pelos superiores disponibilizados para tal. 
Cumprir rigorosamente todas as ordens emanadas dos superiores, bem como as 
especificações contidas no regulamento interno, nas normativas e legislação vigentes 
relacionados ao cargo. 

 
COMPETÊNCIAS PARA O CARGO 

EDUCAÇÃO 

- Estar cursando Ensino Superior, preferencialmente no curso de Direito; 
- Conhecimentos básicos sobre correspondências oficiais; 
- Conhecimentos básicos das normas da língua portuguesa (escrita legível, 
redação precisa, lógica, coerente, gramaticalmente correta, etc.). 

EXPERIÊNCIA 

- Aprovação em processo seletivo, com convocação e contratação a critério 
exclusivo da Oficiala; 
- Capacidade civil, exceto nas situações permitidas pela legislação vigente; 
- Quitação com as obrigações eleitorais e militares, quando se aplicar. 

HABILIDADES 
- Habilidades no uso e manuseio de equipamentos e softwares exigidos 
para a atividade (Office/internet e similares) adotados pela Serventia; 
- Digitar com agilidade e dentro dos padrões oficiais. 

TREINAMENTOS - Nenhum. 
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3.2 As vagas oferecidas neste processo seletivo são para Estagiários, não 
gerando qualquer direito a nomeação e/ou estabilidade, sendo as contratações e 
dispensas realizadas a critério discricionário e interno da Serventia. 

  
4. DAS ETAPAS SUBSEQUENTES DE SELEÇÃO 

 
4.1 PROVA OBJETIVA E QUESTÃO DISCURSIVA – 2ª ETAPA 
 
4.2 As provas serão realizadas no dia 23 de novembro de 2019, com início 

às 09h00m e término às 12h00m, horário local, no Cartório do 1º Ofício de 
Poxoréu/MT, devendo os candidatos observar integralmente todas as disposições do 
item 4. 

 
4.3 O candidato deverá apresentar-se para prova, munido de documento 

oficial de identificação original, com foto (RG, CNH, CTPS, Passaporte), comprovante de 
inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com 
antecedência de trinta minutos do início da prova. 

 
4.4 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, 30 dias, juntamente com qualquer outro documento que contenha foto.  

 
4.5 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, 
não identificáveis e/ou danificados, ou com prazo de validade vencido.  

 
4.6 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo do documento.  
 
4.7 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas 

de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo III deste Edital.  
 
4.8 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e conterá 30 

(trinta) questões, distribuídas de acordo com os conteúdos programáticos do Anexo III.  
 
4.9 Os candidatos que não obtiverem a pontuação mínima de 18 (dezoito) 

questões serão desclassificados da etapa.  
 
4.10 Considerar-se-ão aptos para terem sua questão discursiva corrigida, os 

candidatos que obtiverem pontuação superior à elencada no item 4.9. 
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4.11 À prova discursiva será atribuído o valor de 10 pontos.  
 
4.12 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) 
ou apagamento através de borracha ou similar, sendo computada como errada a 
questão com tais ocorrências.  

 
4.13 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim, com letra legível.  
 
4.14 Não será permitido qualquer tipo de consulta.  
 
4.15 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e 

portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos responsáveis pela 
fiscalização da aplicação das provas e aos demais candidatos, sob pena de 
desclassificação no processo seletivo.  

 
4.16 A ausência do candidato no local e horário designado para a realização 

das provas importará na sua eliminação no processo seletivo.  
  

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO  
  

5.1 A pontuação do candidato na 2ª etapa será contabilizada a partir da 
soma das questões obtidas na prova objetiva, e a nota da questão discursiva, podendo 
atingir a pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos.  

  
5.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos 

obtidos pelos candidatos.  
  
a) Em caso de empate, serão priorizados os candidatos que apresentarem melhor 

pontuação na questão discursiva;  
 
6. DA NOTA  

 
6.1 A nota final da etapa indicará os candidatos que estarão habilitados à 3ª 

fase do I Processo Seletivo, sendo os 12 (doze) primeiros colocados.  
 
6.2 A provável data de resultado da 2ª Etapa será publicada na recepção da 

Serventia, no Site e na página do Facebook da Serventia, e constará no Edital de 
divulgação do horário e local de realização das provas. 
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7. ENTREVISTA E QUESTIONAMENTOS ORAIS – 3ª ETAPA  

   
7.1 Os doze primeiros colocados serão convocados para participar da última 

etapa, mediante telefone e e-mail. Na convocação o Candidato será informado da data 
e hora de sua entrevista. 

 
7.2  A 3ª Etapa consistirá na realização de uma entrevista, que abordará as 

experiências acadêmicas e profissionais, e questionamentos acerca dos assuntos 
previstos no Conteúdo Programático do Anexo III.  

 
7.3 O candidato poderá obter até 10 (dez) pontos na 3ª Etapa, que serão 

acrescidos à nota obtida na 2ª Etapa.  
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO  
   
8.1 A nota final será contabilizada a partir da soma algébrica das notas 

obtidas na 2ª e 3ª etapas, podendo o Candidato obter até 50 (cinquenta) pontos no 
Processo Seletivo.  

 
8.2 Serão utilizados como critério de desempate os mesmos versados no 

item 5.2. 
 
8.3 A relação de classificados no I Processo Seletivo será divulgada 3 (três) 

dias úteis após a realização da última etapa, e estará disponível na Secretaria do 
Cartório e na página do FACEBOOK.  

 
8.4 A homologação do Processo Seletivo será feita pela Comissão 

Organizadora, e ficará afixada no Mural da Serventia. Após a etapa prevista nesse item, 
a Comissão irá convocar os candidatos escolhidos.  

  
9. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA CONTRATAÇÃO  
   
9.1 Após as contratações previstas do Processo Seletivo, os demais 

candidatos participantes da 3ª etapa serão incluídos em Cadastro de Reserva, que 
poderá ensejar a futura contratação, desde que regulamente aprovado no Processo 
Seletivo, atender aos requisitos do item 1.9, manter compatibilidade com as atividades 
cartorárias e estar regular em todas as esferas do Anexo II. 
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9.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Comissão 
Organizadora, obedecendo-se à ordem de classificação e o número de vagas 
existentes. É responsabilidade do candidato informar qualquer alteração de dados. 
 

9.4 Os candidatos convocados deverão apresentar-se no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, sendo considerados desistentes se descumprida tal observação. 
No ato de comparecimento serão disponibilizadas a Declaração de Relação de 
Parentesco e Ficha Cadastral.  

 
9.5            O cadastro de reserva tem por finalidade a formação de um banco de 

dados de indivíduos aptos ao labor na Serventia, e não gera qualquer direito à 
contratação, sendo esta efetivada à critério da Oficiala.  
 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  
  

10.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.  

  
10.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este processo seletivo.  
  
10.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 

ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.  

 
10.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  
  
 

Poxoréu/MT, 31 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 

 MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO  
Oficiala Registradora  
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ANEXO I 

 
REQUERIMENTO – INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO – ESTAGIÁRIO 

 
Nome: __________________________________________________________________________ 
 
RG n° _______________________ CPF/MF n° ______________________         PcD: (   )S  (   )N 
 
Nacionalidade _________________  Estado civil ________________ Nascimento: ___/___/______ 
 
Cursando o _____° semestre do curso de ______________________________________________  
 
na Instituição de Ensino ____________________________________________________________ 
 
Residente e domiciliado(a) na ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Telefone: ______________________  E-mail: ___________________________________________ 
 
 
Vem requerer a INSCRIÇÃO no PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DA 

SERVENTIA DO 1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE POXORÉU/MT, declarando neste ato que 

os dados e documentos que instruem o presente são verdadeiros.  

 
Nesses termos, 

Pede deferimento. 
 

__________________________, _________ de ____________ de 2019. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do(a) requerente 

 
 
OBS:  
(1) Instruir o Requerimento com todos os documentos exigidos no Anexo II.  
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ANEXO II  
 

LISTA DE DOCUMENTOS – CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE POXORÉU/MT – Art. 5°, 
RESOLUÇÃO N° 156 CNJ.  

 
 CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO NEGATIVA 
 
 Das Justiças (Art. 5°, inc. I) 

 
a) Federal (1° e 2° Grau – Cível e Criminal) – Disponível em 
<http://portal.trf1.jus.br/sjmt/navegacao-auxiliar/noticias-sj/certidao-online-1.htm>; 
b) Eleitoral (Crimes e Quitação) – Disponível em <http://www.tre-
mt.jus.br/eleitor/certidoes/certidoes>; 
c) Estadual (1° e 2° Grau – Cível e Criminal) – Disponível em < 
http://cidadao.tjmt.jus.br/Servicos/CertidaoNegativa/>; 
d) Militar – Disponível em <https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-
negativa/emitir-certidao-negativa>; 
 
 Dos Tribunais de Contas da União, do Estado e, quando for o caso, do 
Município (Art. 5°, inc. II) 
Disponíveis em:  
TCE 
<https://www.tce.mt.gov.br/cnd> 
TCU  
<http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/inabilitados-para-funcao-publica/> 
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces> 

 
 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato De Improbidade 
Administrativa do Conselho Nacional de Justiça (Art. 5°, inc. III).  
Disponível em <http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>. 
 
 DOCUMENTOS PESSOAIS (Cópia simples): 
 
- RG e CPF; 
- CTPS (páginas com os dados pessoais); 
- Comprovante de Residência; 
- CNH, se possuir; 
- Certidão de Nascimento; 
- Título de Eleitor; 
- Certificado de Reservista, se candidato maior de 18 anos do sexo masculino; 
- Se o candidato por PCD, instruir com o documento referido no item 3.3.1.  

 
 CURRÍCULO ATUALIZADO 



 COMARCA DE POXORÉU 
ESTADO DE MATO GROSSO 

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 
 

Maria Aparecida Bianchin Pacheco 
Oficiala Registradora 

 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 80, Jardim das Américas – Poxoréu – MT – CEP 78.800-000. 
Fones: (66) 3436-1155 / 3436-2381 / 99903-9977 - e-mail: 1oficio@cartoriorgipoxoreu.com.br 
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ANEXO III  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – ESTAGIÁRIO 

 
PORTUGUÊS  
1. Ortografia Oficial. 2. Acentuação Gráfica. 3. Flexão Nominal e Verbal; 4. Pronomes: 
emprego, formas de tratamento e colocação. 5. Emprego de Tempos e Modos Verbais 
6. Vozes do Verbo. 7. Concordância Nominal e Verbal. 8. Regência Nominal e Verbal. 9. 
Ocorrência de crase. 10. Pontuação.  
  
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
 1. Conceitos básicos de sistemas operacionais, gerenciador de arquivos, gerenciador 
de impressão.  2. Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas. 3. 
Noções básicas do Word. 4. Noções básicas de Excel. 5. Gerenciamento de arquivos. 6. 
Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores.  
 
NOÇÕES GERAIS DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL 
1. Lei 6.015/1973 - Lei de Registros Públicos. 2. Lei 8.935/1994 - Lei dos Notários e dos 
Registradores. 3. Teoria Geral do Registro de Imóveis. 4. Principais atos e negócios 
jurídicos que podem ser objeto de registro/averbação. 5. Direito das Coisas. 
Propriedade, Direitos Reais e Registros. 6. Negócios Jurídicos Imobiliários. 
 
CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – 
FORO EXTRAJUDICIAL 
1. Título I – recomendações e orientações, disposições gerais, da função Correicional e 
da fiscalização administrativa – arts. 1º a 98. 2. Título II – dos ofícios de justiça do foro 
extrajudicial – arts. 99 a 280. 3. Título III – do ingresso nos serviços notariais e de 
registro – arts. 281 a 359. 4. Título VIII – do registro de títulos e documentos – arts. 988 
a 1059. 5. Título IX dos serviços de registro de imóveis – arts. 1059 a 1992. 
 
 


