
 

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

 
Edital 1/2014 
2ª Retificação 

 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, Presidente da Comissão do Concurso em 
epígrafe, e em cumprimento ao disposto no subitem 1.10 do Capítulo XX do referido Edital, a EJEF publica a decisão dos 
recursos interpostos contra a não efetivação da inscrição e a não inclusão na lista de candidatos inscritos como pessoa com 
deficiência. 

A EJEF informa, ainda, que, de acordo com o subitem 1.10.1 do mencionado Capítulo, a fundamentação da decisão sobre o 
deferimento ou indeferimento dos recursos supracitados ficará disponível para consulta individualizada do candidato no 
endereço eletrônico  www.consulplan.net, a partir desta publicação. 

A EJEF publica, ainda, de acordo com o item 1.2 do Capítulo VIII do Edital, a relação definitiva dos inscritos de período de 1º  a 
15 de dezembro de 2014 e a dos que não tiveram a inscrição efetivada, por critério de ingresso (provimento e remoção), em 
duas listas, sendo a primeira uma lista geral, incluídos os candidatos com deficiência, e a segunda uma lista somente com os 
nomes destes últimos. 

Comunica-se, também, que ficam ratificadas as relações de candidatos inscritos (lista geral e lista de candidatos com 
deficiência), por critério de ingresso (provimento e remoção), publicadas no Diário do Judiciário Eletrônico do dia 24 de outubro 
de 2014. 

Para acessar a lista com o resultado dos recursos contra não efetivação da inscrição e a não inclusão do nome na 
lista de candidatos com deficiência – clique aqui 

Para acessar: 

A lista definitiva de inscritos no período de 1º a 15 de dezembro de 2014 – provimento – geral – clique aqui 

A lista definitiva de inscritos no período de 1º a 15 de dezembro de 2014 – provimento – deficientes– clique aqui 

A lista definitiva de candidatos que não tiveram a inscrição efetivada no período de 1ª a 15 de dezembro de 2014 – 
provimento – geral – clique aqui 

A lista definitiva de candidatos que não tiveram a inscrição efetivada no período de 1ª a 15 de dezembro de 2014 – 
provimento – deficientes– clique aqui 

A lista definitiva de inscritos no período de 1º a 15 de dezembro de 2014 – remoção– geral – clique aqui 

A lista definitiva de inscritos no período de 1º a 15 de dezembro de 2014 –remoção – deficientes– clique aqui 

A lista definitiva de candidatos que não tiveram a inscrição efetivada no período de 1ª a 15 de dezembro de 2014 – 
remoção – deficientes– clique aqui 

 

 

 

A lista com o resultado dos recursos e as listas definitivas de inscritos no  período de 1º a 15 de dezembro de 2014 e 
daqueles que não tiveram a inscrição efetivada nesse período, encontram-se ao final deste Caderno Administrativo. 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2015. 
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