
 

 

AVISO 

 

A Fundação Getulio Vargas e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul AVISAM aos 

candidatos, candidatas e demais interessados (as) que a SESSÃO PÚBLICA de sorteio para os casos de 

empate na classificação preliminar do cargo de Oficial de Justiça, Classe O será no dia 14/09/2021 às 

10 horas, no plenário Minitro Pedro Soares Muñoz (Tribunal de Justiça, Av. Borges de Medeiros, nº 

1.565, 13º andar, Porto Alegre, RS).  

Em razão das restrições decorrentes da Pandemia pela Covid-19, o acesso ao auditório será limitado 

a 80 (oitenta) pessoas, cabendo aos interessados solicitar a reserva de uma das vagas por meio de 

link que será disponibilizado no site do certame, exclusivamente no período de 14h00min do dia 11 

de setembro de 2021  às 12h00min do dia 13 de setembro de 2021. 

Para determinação dos candidatos que poderão participar presencialmente do sorteio será adotado 

o critério de ordem cronológica de pedidos. Assim, após encerrado o prazo de requerimentos a FGV 

verificará a data e hora de transmissão destes ao sistema, ordenando os candidatos conforme tais 

registros. Apenas os primeiros 80 (oitenta) candidatos dentre os que efetivaram o requerimento 

serão autorizados.  

A relação de candidatos autorizados será divulgada a partir das 16h00min do dia 13 de setembro de 

2021, na página do concurso no site da Fundação Getulio Vargas. 

Haverá, ainda, a transmissão do sorteio através do Youtube, a qual poderá ser acessada a partir do 

link que será disponibilizado na página do concurso, 30 minutos antes do sorteio.  

Considerando o grande volume de candidatos em situação de empate, a fim de otimizar o processo 

de sorteio, serão observadas as seguintes regras: 

a) Será realizado um único sorteio que determinará a prioridade de classificação a todos os 

candidatos em situação de empate; 

b) Considerando o número de sorteio atribuído aos candidatos no edital de convoção publicado 

em 02/09/2021, serão armazenados em uma urna ou globo os números sequenciais de 01 a 

18 (correspondente ao número máximo de candidatos empatados em mesma posição); 

c) Após, proceder-se-á com o sorteio dos número, sendo estes retirados individualmente. 

É dever do candidato acompanhar as publicações e andamentos na página do certame. 

 

Porto Alegre, 10 de setembro de 2021. 


