RETIFICAÇÃO Nº 1
EDITAL Nº 001/2018 - PROCESSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE JUÍZES LEIGOS
Retificação do subitem 5.1.1, do item 5.2 e do Anexo V do edital, referentes aos prazos para
solicitação da isenção da taxa de inscrição do processo seletivo.
Onde se lê:
5.1.1 Para usufruir tal direito, o candidato deverá solicitar a isenção no Formulário de Inscrição e
entregar, na sede da COMPERVE, ou enviar via SEDEX endereçado à COMPERVE (BR 101, Campus
Universitário – Lagoa Nova, CEP: 59078-970), nos dias úteis do período de 08 a 19 de outubro de
2018, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, cópias dos seguintes
documentos:
5.2 As solicitações de isenções deferidas e indeferidas serão divulgadas no sítio da COMPERVE e no
DJE na data provável de 26 de outubro de 2018.

ANEXO V
PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO
Cronograma de Execução
ATIVIDADE/ETAPA
Publicação do Edital
Período das Inscrições
Período para pagamento da taxa de inscrição e
entrega do Requerimento de Atendimento
Especial
Solicitação de isenção na taxa de inscrição

DATA/PERÍODO
21 de setembro de 2018
De 15 de outubro a 05 de novembro
de 2018
De 08 de outubro a 06 de novembro
de 2018
De 08 a 19 de outubro de 2018

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção

Na data provável de 26 de outubro de
2018

Período para interposição de recursos contra o
resultado dos pedidos de isenções

Até 48 horas após a divulgação do
resultado das solicitações de isenção.

Resultado dos recursos contra o Resultado dos
Pedidos de Isenção

Na data provável de 01 de novembro
de 2018

Leia-se:
5.1.1 Para usufruir tal direito, o candidato deverá solicitar a isenção no Formulário de Inscrição e
entregar, na sede da COMPERVE, ou enviar via SEDEX endereçado à COMPERVE (BR 101, Campus
Universitário – Lagoa Nova, CEP: 59078-970), nos dias úteis do período de 15 a 26 de outubro de
2018, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, cópias dos seguintes
documentos:

5.2 As solicitações de isenções deferidas e indeferidas serão divulgadas no sítio da COMPERVE e no
DJE na data provável de 29 de outubro de 2018.

ANEXO V
PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO
Cronograma de Execução
ATIVIDADE/ETAPA
Publicação do Edital

DATA/PERÍODO
21 de setembro de 2018

Período das Inscrições
Período para pagamento da taxa de inscrição e
entrega do Requerimento de Atendimento
Especial
Solicitação de isenção na taxa de inscrição

De 15 de outubro a 05 de novembro
de 2018
De 15 de outubro a 06 de novembro
de 2018
De 15 a 26 de outubro de 2018

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção

Na data provável de 29 de outubro de
2018

Período para interposição de recursos contra o
resultado dos pedidos de isenções

Até 48 horas após a divulgação do
resultado das solicitações de isenção.

Resultado dos recursos contra o Resultado dos
Pedidos de Isenção

Na data provável de 02 de novembro
de 2018

Natal/RN, 26 de setembro de 2018.
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