
 
SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA 

ESCOLA JUDICIAL DESEMBARGADOR EDÉSIO FERNANDES 

DIRETORIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

Diretora Executiva: Thelma Regina Cardoso  

 

GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO SELEÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL 

Gerente: Juliana Valadares Campos Mota 

 

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

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Edital n° 1/2019 
 

De ordem do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, Desembargador Marco Aurelio Ferenzini, e em 
atendimento ao disposto nos itens 15 e 18 e no subitem 19.3.1, todos do Edital, a EJEF convoca os candidatos aprovados na 
Prova Escrita e Prática e habilitados para a Prova Oral para apresentarem os documentos comprobatórios do preenchimento 
dos requisitos para a outorga das delegações e os títulos que possuírem e, para efeito de desempate, se for o caso, certidão 
que comprove o exercício da função de jurado em tribunal do júri. 
 

De acordo com o disposto no subitem 15.5 do Edital, a documentação deverá ser entregue, no período compreendido entre os 
dias 14 a 28 de setembro de 2020, à CONSULPLAN, por meio de SEDEX ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), 
enviado para Rua José Augusto de Abreu, nº 1.000, Bairro Safira, Muriaé/MG, CEP: 36883-031, com os custos por conta do 
candidato.  
 
A EJEF informa que a comprovação da tempestividade da apresentação dos documentos e dos títulos será feita pela data da 
postagem.  

 
Para apresentar a documentação, o candidato deverá observar os modelos constantes nos Anexos IV a VII, todos do Edital, 
disponíveis no endereço eletrônico  www.consulplan.net.  
 
De acordo com o disposto no subitem 15.2, alínea “b”, do Edital, o modelo de currículo a ser apresentado será disponibilizado 
no endereço eletrônico www.consulplan.net.  
 
Por fim, a EJEF informa que a convocação para os exames de personalidade, prevista no subitem 16.1, será publicada 
oportunamente no Diário do Judiciário Eletrônico – DJe e divulgada nos endereços eletrônicos www.tjmg.jus.br e 
www.consulplan.net.   
 
 
Belo Horizonte, 10 de setembro de 2020. 
 
Thelma Regina Cardoso  
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF 
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