
 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE 

TABELIONATOS E DE REGISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Edital n. 1/2014 – (2ª Retificação) 

 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, Presidente da Comissão Examinadora do 
Concurso em epígrafe, a EJEF publica o resultado dos recursos interpostos contra a pontuação dos títulos e a relação dos 
candidatos cujos títulos foram revistos de ofício pela Comissão Examinadora.  
 
A fundamentação da decisão sobre os mencionados recursos e sobre a revisão de ofício ficará disponível para consulta 
individualizada do candidato, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir de 02 de setembro de 2016. 
 
 
 A EJEF publica, ainda, a pontuação dos títulos, após análise dos recursos interpostos, bem como as revisões de ofício, no 
exercício do poder de autotutela, realizadas pela Comissão Examinadora, de todos os candidatos aprovados na Prova Oral nos  
critérios de provimento e remoção. 
 
Informa-se que, nos casos de revisão de ofício, o prazo para interpor recurso contra a pontuação dos títulos será de 0h do 

dia 05/09/2016 às 23h59min do dia 06/09/2016.  Os recursos deverão ser apresentados exclusivamente por meio de link 
constante no endereço eletrônico www.consulplan.net. 
 
Para acessar os resultados de: 
 

1- Recursos contra pontuação de títulos – provimento – clique aqui; 
2- Recursos contra pontuação de títulos – remoção – clique aqui; 
3- Revisão de ofício – provimento – clique aqui; 
4- Revisão de ofício – remoção – clique aqui; 
5- Resultado exame títulos – provimento geral – clique aqui; 
6- Resultado exame títulos – provimento – candidatos com deficiência – clique aqui; 
7- Resultado exame títulos – remoção  geral – clique aqui. 

 
 
As listagens com o resultado dos recursos, com a revisão de ofício e com a pontuação dos títulos encontram-se ao 
final do Caderno Administrativo desta edição.  

 
Belo Horizonte, 01 de setembro de 2016. 
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