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De ordem do Excelentíssimo Desembargador Tiago Pinto, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, 
e em atenção ao subitem 12.1 do edital em epígrafe, a EJEF publica o resultado dos recursos contra o 
indeferimento da inscrição, o resultado dos recursos contra o indeferimento da inscrição nas vagas 
reservadas aos candidatos com deficiência e o resultado definitivo das inscrições. 

A EJEF informa que, em atenção ao disposto no subitem 11.11, a vista da decisão fundamentada sobre o 
indeferimento da inscrição e sobre o indeferimento da inscrição nas vagas reservadas aos candidatos com 
deficiência estará disponível, para consulta individualizada do candidato, no endereço eletrônico 
www.consulplan.net, a partir desta publicação. 
A EJEF informa ainda que, em atenção ao disposto no subitem 8.1.2, estará disponível no endereço 
eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 28 de setembro de 2021, o manual de instruções sobre a 
instalação do navegador seguro necessário para realização da prova on-line. Ademais, em atenção ao 
disposto no subitem 8.1.6, será disponibilizado das 16h do dia 29 de setembro de 2021 às 16h do dia 4 de 
outubro de 2021, no endereço eletrônico www.consulplan.net, link para que o candidato possa acessar o 
ambiente virtual e testar por meio de realização de prova teste. 
As listas com o resultado dos recursos e com o resultado definitivo das inscrições encontram-se ao 
final deste caderno administrativo. 
Listagem definitiva dos candidatos inscritos na Seleção Pública - Direito - Comarca de Belo Horizonte 

Listagem definitiva - Vagas destinadas às pessoas com deficiência - Direito - Comarca de Belo Horizonte 
Listagem definitiva dos candidatos inscritos nas vagas reservadas aos negros - Direito - Comarca de Belo 
Horizonte 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos na Seleção Pública - Psicologia - Comarca de Belo Horizonte 
Listagem definitiva - Vagas destinadas às pessoas com deficiência - Psicologia - Comarca de Belo Horizonte 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos nas vagas reservadas aos negros - Psicologia - Comarca de 
Belo Horizonte 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos na Seleção Pública - Serviço Social - Comarca de Belo 
Horizonte 

Listagem definitiva - Vagas destinadas às pessoas com deficiência - Serviço Social - Comarca de Belo 
Horizonte 
Listagem definitiva dos candidatos inscritos nas vagas reservadas aos negros - Serviço Social - Comarca 
de Belo Horizonte 

Decisão dos recursos interpostos contra indeferimento de inscrição - Comarca de Belo Horizonte 
Decisão dos recursos interpostos contra indeferimento da condição de pessoa com deficiência - Comarca 
de Belo Horizonte 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos na Seleção Pública - Direito - Comarca de Contagem 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/51_164865.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/52_63574.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/53_87227.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/53_87227.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/54_73769.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/55_58236.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/56_65075.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/56_65075.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/57_67032.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/57_67032.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/58_58790.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/58_58790.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/59_63187.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/59_63187.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/60_134777.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/61_133279.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/61_133279.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/62_81855.pdf


Listagem definitiva - Vagas destinadas às pessoas com deficiência - Direito - Comarca de Contagem 
Listagem definitiva dos candidatos inscritos nas vagas reservadas aos negros - Direito - Comarca de 
Contagem 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos na Seleção Pública - Direito - Comarca de Governador 
Valadares 

Listagem definitiva - Vagas destinadas às pessoas com deficiência - Direito - Comarca de Governador 
Valadares 
Listagem definitiva dos candidatos inscritos nas vagas reservadas aos negros - Direito - Comarca de 
Governador Valadares 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos na Seleção Pública - Direito - Comarca de Juiz de Fora 
Listagem definitiva - Vagas destinadas às pessoas com deficiência - Direito - Comarca de Juiz de Fora 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos nas vagas reservadas aos negros - Direito - Comarca de Juiz 
de Fora 
Listagem definitiva dos candidatos inscritos na Seleção Pública - Direito - Comarca de Montes Claros 

Listagem definitiva - Vagas destinadas às pessoas com deficiência - Direito - Comarca de Montes Claros 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos nas vagas reservadas aos negros - Direito - Comarca de Montes 
Claros 
Listagem definitiva dos candidatos inscritos na Seleção Pública - Direito - Comarca de Uberaba 

Listagem definitiva - Vagas destinadas às pessoas com deficiência - Direito - Comarca de Uberaba 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos nas vagas reservadas aos negros - Direito - Comarca de 
Uberaba 
Listagem definitiva dos candidatos inscritos na Seleção Pública - Direito - Comarca de Uberlândia 

Resultado definitivo - Vagas destinadas às pessoas com deficiência - Direito - Comarca de Uberlândia 

Listagem definitiva dos candidatos inscritos nas vagas reservadas aos negros - Direito - Comarca de 
Uberlândia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/63_56559.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/64_71243.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/64_71243.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/65_82033.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/65_82033.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/66_59539.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/66_59539.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/67_70074.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/67_70074.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/80_94856.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/69_58200.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/70_70335.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/70_70335.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/71_85355.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/72_58558.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/73_69264.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/73_69264.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/74_80712.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/75_58136.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/76_65521.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/76_65521.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/77_81105.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/78_58019.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/79_66149.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/1514/79_66149.pdf


 
 
 
Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021. 
 
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas 


