
CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE TABELIONATOS E DE 
REGISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Edital 1/2014 
(2ª Retificação) 

 
COMUNICADO 

 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, Presidente da Comissão do Concurso em 
epígrafe, a EJEF, considerando a determinação do Conselheiro do CNJ, Fabiano Silveira, exarada em 23 de janeiro de 2015 
nos autos do Pedido de Providências nº 0000055-53.2015.2.000000, para que este Tribunal de Justiça procedesse “à correção 
e à publicação da Lista Geral contida no Anexo do Aviso nº 59/CGJ/2014 e do Anexo I do Edital nº 1, de 2014 (2ª retificação), 
para constar a data correta de vacância do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Poços de Caldas, com o reposicionamento 
das demais serventias afetadas”, COMUNICA que o Anexo I do instrumento editalício em questão fica alterado entre as linhas 
de nº 772 e 777.  
 
O Anexo I do Edital 1/2014 (2ª Retificação), com as referidas alterações, encontra-se ao final deste Caderno 
Administrativo. 
 
A EJEF COMUNICA, também, que restou determinado no Pedido de Providências em questão que os candidatos poderão 

alterar a opção do critério de ingresso indicada no ato da inscrição ou desistir do certame, assegurada a devolução do valor 

pago.  

Para tanto, os candidatos deverão, no caso da alteração da opção do critério de ingresso: 

a) acessar o endereço eletrônico www.consulplan.net, link correspondente à alteração da opção do critério de 

ingresso (provimento ou remoção), no período compreendido entre 9h do dia 28 de janeiro de 2015 e 23h59min do 

dia 29 de janeiro de 2015; 

b) indicar o número de inscrição que lhe foi fornecido quando se inscreveu no Concurso ou o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

c) indicar qual a nova opção de sua escolha quanto ao critério de ingresso (provimento ou remoção). 

 

Na hipótese de desistência do certame, os candidatos deverão observar o disposto no Capítulo IX do Edital 1/2014 (2ª 

Retificação). 

Por fim, a EJEF CONFIRMA quea Prova Objetiva de Seleção será realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31 de janeiro de 

2015, para o critério de remoção, e, no dia 1º de fevereiro de 2015, para o critério de provimento, nos locais constantes do 

Diário do Judiciário eletrônico - Dje de 13 de janeiro de 2015 e especificados no Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI. 

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2015. 

 

 

 


