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Alteração do Edital nº 1/2016  
 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Kildare Gonçalves Carvalho, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF, retifica-se o edital em epígrafe: 

 

Onde se lê:  

 
“8.3.5 Não será corrigida a resposta à prova dissertativa que: 

a) estiver escrita a lápis; 

b) não observar as orientações presentes no caderno de questões; 

c) contiver identificação fora do local apropriado; 

d) possuir número de linhas abaixo do limite mínimo definido no subitem 8.3.3 deste Edital; 

e) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos); 

f) estiver em branco.” 

 
Leia-se: 

 
8.3.5 Não será corrigida a resposta à prova dissertativa que: 

a) estiver escrita a lápis; 

b) não observar as orientações presentes no caderno de questões; 

c) contiver identificação fora do local apropriado; 

d) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos); 

e) estiver em branco. 

 

Onde se lê: 

“14.3 A convocação para o preenchimento das vagas de estágio será realizada pela EJEF/DIRDEP/GESFI/COEST, mediante 

envio de e-mail e publicação no Diário do Judiciário. 

14.3.1 Será considerado para convocação, o e-mail registrado pelo estudante quando da inscrição, sendo de responsabilidade 

do candidato manter sempre atualizados os dados. 

 14.3.2 As listas dos candidatos convocados serão publicadas no Diário do Judiciário - DJe e disponibilizadas no endereço 

eletrônico www.tjmg.jus.br .  

14.3.3 O TJMG não se responsabiliza por e-mails retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado ou 

não localizado, incorreto, desabilitado, mensagem bloqueada pelo Firewall/Antivírus.” 

 

Leia-se: 

14.3 A convocação para o preenchimento das vagas de estágio será realizada pela EJEF/DIRDEP/GESFI/COEST, mediante 

publicação no Diário do Judiciário – DJe. 

14.3.1 As listas dos candidatos convocados serão publicadas no Diário do Judiciário - DJe e disponibilizadas no endereço 

eletrônico www.tjmg.jus.br .  

14.3.2. Após a publicação a que se refere o subitem 14.3, deste Edital, será encaminhado e-mail ao estudante, com 

informações e esclarecimentos. 

14.3.2.1.  Será considerado o e-mail registrado quando da inscrição, sendo de responsabilidade do candidato manter sempre 

atualizados seus dados. 

14.3.2. 2.  O TJMG não se responsabiliza por e-mails retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado 

ou não localizado, incorreto, desabilitado, mensagem bloqueada pelo Firewall/Antivírus. 

 
Belo Horizonte, 28 de março de 2016 
Mileny Reis Vilela Lisboa 
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas 


