
 

 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº. 1/2012 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO  

 

 

A CONSULPLAN, organizadora do concurso público do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS 

GERAIS, regido pelo Edital nº. 1 – TRE/MG, de 25 de outubro de 2012, comunica a retificação do padrão de respostas 

da prova discursiva para os candidatos ao cargo/área de Analista Judiciário – Administrativa, considerando que foi 

constatada incongruência entre o disposto no padrão de respostas exigido pela Banca Examinadora (publicado em 20 

de maio de 2013) e o comando do enunciado da questão discursiva integrante da prova. Tal medida encontra 

respaldo na prerrogativa da Administração em rever seus atos, sendo, mais ainda, uma medida que vai ao encontro 

da razoabilidade que deve nortear os atos do certame. 

Diante do exposto, republica-se na presente data o resultado preliminar da prova discursiva para estes 

candidatos, com a correção das respostas segundo o novo padrão disponibilizado. Os candidatos ao cargo/área de 

Analista Judiciário – Administrativa poderão interpor recursos em face do resultado preliminar republicado no 

período de 5 a 7 de junho de 2013, através do site www.consulplan.net. Os recursos anteriormente interpostos 

serão desconsiderados. 

Destaca-se que os padrões de respostas dos demais cargos/áreas/especialidades foram integralmente 

revisados e ratificados pelas respectivas Bancas Examinadoras, não havendo qualquer incongruência com relação ao 

conhecimento solicitado dos candidatos na prova discursiva. 

Por derradeiro, a organizadora informa aos candidatos dos demais cargos/áreas/especialidades que 

encontram-se em fase final a análise e julgamento dos recursos interpostos em face do resultado preliminar, sendo 

que o resultado definitivo da prova discursiva será publicado nos próximos dias. 

Esclarece aos interessados, ainda, que até o dia 12 de junho será publicado o edital de convocação para 

a perícia médica de candidatos com deficiência aprovados em todas as fases. Após superadas as fases recursais 

relativas a esta etapa, espera-se que o resultado final do concurso seja publicado na primeira quinzena do mês de 

julho. 

 

 

Sendo o que nos cumpre informar e esclarecer, em 4 de junho de 2013.  
 

 
CONSULPLAN 

http://www.consulplan.net/

