
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Edital nº 01/2014 
(2ª Retificação) 

 

De ordem do Excelentíssimo Desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, Presidente da Comissão do Concurso em 
epígrafe, e em cumprimento ao disposto no item 1 do Capítulo VIII do referido Edital, a EJEF publica a relação preliminar dos 
inscritos no período de 1º a 15 de dezembro de 2014, e a dos que não tiveram a inscrição efetivada nesse período, por critério 
de ingresso (provimento e remoção), em duas listas, sendo a primeira uma lista geral, incluindo os candidatos com deficiência, 
e a segunda constando somente os nomes destes últimos. 

A EJEF informa ainda que, de acordo com o subitem 1.1 do supracitado Capítulo, a fundamentação objetiva sobre a não 
efetivação da inscrição e a não inclusão na lista de candidatos inscritos como pessoa com deficiência estará disponível para 
consulta no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir desta publicação. 
 
Informa-se que os recursos contra a não efetivação da inscrição e a não inclusão na lista de candidatos inscritos como pessoa 
com deficiência deverão ser apresentados, por meio de link constante de endereço eletrônico www.consulplan.net, no período 
de 12 a 13 de janeiro de 2015. 

Para acessar a relação dos inscritos provimento – geral – clique aqui 

Para acessar a relação dos inscritos provimento – deficientes– clique aqui 

Para acessar a relação dos que não tiveram a inscrição efetiva – provimento geral – clique aqui 

Para acessar a relação dos que não tiveram a inscrição efetivada - provimento – deficientes– clique aqui 

Para acessar a relação dos inscritos remoção – geral – clique aqui 

Para acessar a relação dos inscritos remoção – deficientes– clique aqui 

Para acessar a relação dos que não tiveram a inscrição efetivada - remoção – deficientes– clique aqui 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2015. 

 

http://www.consulplan.net/
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/402/138_08012015174036.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/402/139_08012015174147.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/402/140_08012015174301.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/402/141_08012015174415.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/402/142_08012015174514.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/402/143_08012015174617.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/402/144_08012015174732.pdf

