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De ordem do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, Desembargador Marco Aurelio 
Ferenzini, e em cumprimento ao subitem 20.1.10 do Edital, a EJEF publica o resultado dos recursos contra a 
Prova Escrita e Prática em cada critério de ingresso (provimento e remoção).  
 
A fundamentação da decisão da Comissão Examinadora sobre o deferimento ou indeferimento dos recursos ficará 
disponível para consulta individualizada do candidato no endereço eletrônico www.consulplan.net. 
 
Publica-se ainda, em cumprimento ao subitem 14.14 do respectivo Edital, a relação definitiva dos candidatos 
aprovados nas provas escritas e habilitados para se submeterem à Prova Oral, por critério de ingresso 
(provimento e remoção). 
 
A EJEF informa também, em observância ao disposto no subitem 17.3.1, que o sorteio público para definir a 
ordem de arguição na Prova Oral será realizado em 18 de setembro de 2020, às 10h30min, no Auditório do Anexo 
I do TJMG – Unidade Goiás, localizado na Rua Goiás, n° 229 – 1° andar, Centro, Belo Horizonte. 
 
Em cumprimento às determinações constantes na Portaria Conjunta da Presidência n° 1025/PR/2020, para 
adentrar nos prédios do Poder Judiciário Estadual, os usuários internos e externos deverão fazer uso de máscara 
facial e se submeter a teste de temperatura corporal, sem prejuízo de outros protocolos que vierem a ser emitidos 
com o objetivo de resguardar a saúde e a prevenção ao contágio pela COVID-19. 
 
O acesso aos prédios do Poder Judiciário será vedado a pessoas que estiverem sem máscara, apresentarem 
alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8º C), recusarem a aferição da temperatura 
corporal ou apresentarem sintomas visíveis de doença infectológica.  
 
Durante a permanência dos usuários internos e externos nas dependências dos prédios, deverão ser mantidos o 
distanciamento mínimo necessário de 2 m (dois metros) entre as pessoas.   
 
Para acessar o resultado dos recursos, critério provimento, clique aqui 
Para acessar o resultado dos recursos, critério remoção, clique aqui 
Para acessar o resultado definitivo da Prova Escrita, critério provimento, clique aqui 
Para acessar o resultado definitivo da Prova Escrita, critério remoção, clique aqui 
 
 
Belo Horizonte, 10 de setembro de 2020. 
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