
CONCURSO DE REMOÇÃO PARA PROVIMENTO DOS OFICIOS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
NATURAIS E ANEXOS DOS DISTRITOS DE JULIÂNIA, COMARCA DE POMPEIA; TEJUPÁ, COMARCA 
DE PIRAJÚ; CAIUÃ, COMARCA DE PRESIDENTE WENCESLAU; TRABIJU, COMARCA DE RIBEIRÃO 
BONITO; E JURUPEMA, COMARCA DE TAQUARITNIGA (PRIMEIRA CLASSE) 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Alcides de 
Abneida Ferrari. 

FAZ SABER que, nos termos do art. 251 da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950, fira aberto na 
Secretaria do mesmo Tribunal até o dia 26 do corrente o concurso de remoção para 
provimento dos ofícios do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos dos distritos de: 
Juliânia, comarca de Pompéia; Tejupá, comarca de Pirajú; Caitiá, comarca de Presidente 
Wenceslau; Trabijú, comarca de Ribeirão Bonito; e Juruperna, comarca de Taquaritinga (1.ª 
classe). 

São admitidos a inscrever-se, únicamente, os serventuários de ofícios da mesma natureza e da 
mesma classe. 

No pedido de inscrição, que será dirigido ao Presidente do Tribunal, indicará o candidato a 
qual ou quais dos cartórios pretende concorrer. O requerimento terá a firma reconhecida e 
será instruído com os seguintes documentos: 

a) certidão de tempo de serviço; 

b) prova de quitação com o Serviço Militar; 

c) prova de que é eleitor e 

d) encargos de família. 

Será facultado o oferecimento, além dos documentos obrigatórios, de outros que lhe abonem 
a conduta ou o merecimento, inclusive trabalhos sobre assunto pertinente ao ofício. 

Na petição indicará o candidato, expressamente, as comarcas, os cargos exercidos e os nomes 
dos Juízes perante os quais tenha servido. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados é expedido o presente edital. 

Diretoria Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 3 de março de 1951. 
Eu, Francisco B. Peyró, datilografei. E eu, Ulpiano da Costa Manso - Secretário Diretor Geral, 
subscrevi. 

Alcides de Almeida Ferrari - Presidente do Tribunal de Justiça. 

 


