
 
 

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) 

 
 

AVISO  
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Manoel dos Reis Morais, Presidente da Comissão Examinadora 

do Concurso em epígrafe, a EJEF informa que, em cumprimento à decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

proferida nos autos do PCA nº 0003318-59.2016.2.00.0000, os candidatos que se cadastraram, por meio de link 

disponibilizado no site www.consulplan.net, conforme aviso disponibilizado no Diário do Judiciário eletrônico – DJe de 

19 de outubro de 2016,  poderão ter acesso à documentação apresentada na etapa de Exame de Títulos, na Escola 

Judicial Desembargador Edésio Fernandes, localizada na Rua Guajajaras nº 40, 18º andar, Centro, Belo 

Horizonte. 

 

A EJEF informa os procedimentos relativos ao processo de vista: 

 

1- A vista ocorrerá no dia 08 de novembro de 2016, sendo que cada candidato deverá comparecer em horários 

específicos, conforme relação disposta ao final deste Caderno Administrativo; 

1.1 – Ao candidato  que comparecer fora do dia e horário estabelecidos não será permitida vista. 

2- O candidato apenas terá acesso aos títulos sobre os quais manifestou interesse por meio de link 

disponibilizado no site da CONSULPLAN; 

3- Não serão fornecidas cópias dos títulos e nem permitida a retirada do material do local de “vista”, sendo 

autorizada a cópia e/ou fotografia do material  somente com equipamentos eletrônicos trazidos pelos próprios 

candidatos; 

4- O candidato poderá ser representado por procurador, devendo exibir no ato da vista instrumento particular de 

procuração com firma reconhecida, ou por instrumento público, em qualquer caso com poderes específicos à 

prática do ato (“vista”), munido de cópia legível do documento de identidade do outorgante, bem como do 

original do documento de identidade do outorgado; 

5- Conforme decisão do CNJ, fica vedada a instituição de nova fase para “impugnação cruzada” de títulos no 

âmbito da Comissão Examinadora. 

 

 Para acessar a  relação com o horário em que cada candidato poderá ter acesso ao material – clique aqui 

 

Belo Horizonte, 1º de novembro de 2016. 
 

http://www.consulplan.net/
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/402/376_01112016133035.pdf

