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

Edital n° 1/2014 - 2ª Retificação 

AVISO 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, Presidente da 
Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, e tendo em vista o disposto no item 11 do Capítulo XIV 
do Edital nº 1/2014, a EJEF avisa que: 
 

1- Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação no Diário do Judiciário eletrônico - DJe da relação dos 
aprovados, o candidato terá vista de sua prova e do espelho de correção da Prova Escrita e 
Prática, por meio de arquivo digitalizado e individualmente disponibilizado na 
DIRDEP/EJEF/TJMG, localizada na Rua Guajajaras nº 40, 18º andar, Centro, Belo Horizonte/ 
MG, no horário de 9h às 17h;  
 

2- A vista será concedida, pessoalmente, ao candidato ou ao seu procurador: 
 
             2.1- O candidato poderá ser representado por procurador bastante, por meio de 
instrumento particular de procuração com firma reconhecida, ou por instrumento público, em 
qualquer caso com poderes específicos à prática de tal ato, munido de cópia legível do 
documento de identidade do outorgante, bem como do original do documento de identidade do 
outorgado. 
 

3- É facultado ao candidato gravar o material em mídia removível, fazer anotações ou requerer 
cópia. 
 

4- Cada candidato terá o prazo máximo de 15 minutos para vista e anotações de sua Prova Escrita 
e Prática e do espelho de correção, seguindo os horários dispostos na tabela – clique aqui. 

 
5- Destaca-se que é opcional o comparecimento dos candidatos para a vista da Prova Escrita e 

Prática e do espelho de correção. 
 
A EJEF informa, ainda, que a relação preliminar dos aprovados na Prova Escrita e Prática, por critério de 
ingresso (provimento e remoção), será publicada em momento oportuno. 

 
Belo Horizonte, 10 de agosto de 2015. 
 
André Borges Ribeiro 

Diretor Executivo de Desenvolvimento de Pessoas 

 

https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/402/233_10082015161436.pdf

