
 
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 Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, Desembargador Marco 
Aurelio Ferenzini, a EJEF informa que, em razão da concessão de liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 
1.0000.20.551611-5/000, ficam CONVOCADOS EDUARDO DE ALMEIDA BARBOSA PIRES DO COUTO; ROMANTI EZER 
BARBOSA e ANA KARLA VASCONCELOS BRAGA, inscritos no certame em referência para o critério de ingresso por 
Provimento, sob os números 929003365; 929004537 e 929006865, para se submeterem aos exames de personalidade, os 
quais serão realizados no dia 18 de outubro de 2020, às 9h, na Universidade FUMEC / FACE - Faculdade de Ciências 
Empresariais, na rua Cobre n° 200, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte - MG, devendo os aludidos candidatos comparecerem 
com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta. 
 
Ficam os candidatos cientificados de que no Diário do Judiciário eletrônico - DJe de 1º de outubro de 2020 foi disponibilizado o 
detalhamento da realização dos exames de personalidade.  
 
A EJEF informa que para adentrar no local os candidatos deverão fazer uso obrigatório 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. 
 
É obrigatório o uso da máscara facial pelo candidato durante todo o tempo de realização dos exames e enquanto estiver no 
local onde serão realizados.  
 
Embora esteja prevista a disponibilização de álcool em gel no local de aplicação dos exames, para uso comum, sugere-se que 
o candidato compareça munido de álcool em gel para uso pessoal. 
 
O acesso ao prédio 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.  
 
As demais informações sobre os exames de personalidade constam do Edital nº 1/2019, que rege o certame. 
 
Belo Horizonte, 16 de outubro de 2020. 
 
 
 


