
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES
DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE GOIÁS

REABERTURA DO PERÍODO DE VISTA DAS PROVAS E DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS CONTRA O RESULTADO DAS NOTAS DAS PROVAS DA FASE

INTERMEDIÁRIA – PROVA ESCRITA E PRÁTICA

A Fundação VUNESP, considerando o disposto no Edital de Abertura do Concurso Público de
Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado de
Goiás, e  em virtude de problemas técnicos ocorridos na disponibilização da vista das provas e
inconsistências  na  divulgação  do  boletim  de  desempenho  individual  dos  candidatos  e  na
publicação da grade de correção da Peça Prática, TORNA PÚBLICA:

1. A republicação da grade de correção da Peça Prática.

2. A retificação do boletim de desempenho individual disponibilizado na área restrita do candidato.

3. A reabertura do prazo para interposição de recursos contra o resultado das notas das provas da
fase intermediária – Prova Escrita e Prática – no período da 00 hora do dia 28/07/2022 às 23h59
do dia 29/07/2022.

3.1 Os recursos, obedecidos os prazos definidos, deverão ser protocolizados exclusivamente junto
à Fundação Vunesp,  somente  através do endereço eletrônico  www.vunesp.com.br,  na  página
específica  do  Concurso  Público,  utilizando  o  campo  próprio  disponibilizado,  seguindo  as
instruções ali contidas, sob pena de não serem conhecidos. 

3.2 Cada questão impugnada pelo candidato deverá ser objeto de pedido de revisão específico,
não sendo conhecido o pedido que envolver mais de uma questão. 

3.3 É expressamente vedada a identificação no corpo do pedido de revisão, não sendo conhecido
o que contiver identificação pelo nome, CPF, ou qualquer outra forma.

4. Durante o prazo para interposição de recursos será dada vista das folhas de resposta definitiva
apresentadas pelos candidatos.

5. Os recursos impetrados nos dias 23 e 24/06/2022 contra a peça prática serão desconsiderados,
devendo o candidato  interpor  novo recurso e,  quanto às demais  questões,  fica facultado aos
candidatos a interposição de novo recurso, hipótese em que serão desconsiderados os recursos
interpostos anteriormente.

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

Goiânia, 20 de julho de 2022.


