
 
 
 
 

 
 
Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva do Quadro de Pessoal da 

Justiça de Primeira Instância (Justiça Comum e Juizados Especiais) do Estado de Minas Gerais 
 

EDITAL Nº 1/2017 
 

PERGUNTAS FREQUENTES 
 
1 - Quais os cargos/especialidades, requisitos e número de vagas disponíveis neste concurso? Haverá reserva 
de vagas? 
 
O Concurso Público regido pelo Edital nº 1/2017 destina-se ao provimento de vagas existentes e formação de cadastro 
de reserva, por cargo/especialidade, conforme quadro abaixo: 
 

Cargo Especialidade Escolaridade Total de vagas Ampla 
Concorrência 

PCD Negros 

Oficial de 
Apoio Judicial 

(Classe D) 

 
........................ 

............. 

Conclusão de curso 
de nível médio de 
escolaridade 

 
10 

 
7 

 
1 

 
2 

Oficial 
Judiciário 
(Classe D) 

Comissário da 
Infância e da 
Juventude 

Conclusão de curso 
de  nível  médio  de 
escolaridade 

 
5 

 
3 

 
1 

 
1 

 
Em obediência ao disposto na Lei Estadual nº 11.867, 28 de julho de 1995, 10% (dez por cento) das vagas destinadas 
à nomeação dentro do prazo de validade deste certame, por cargo/especialidade, serão reservadas aos candidatos 
com deficiência inscritos e aprovados nesta condição. 
 
Em cumprimento à Resolução nº 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, 20% (vinte por cento) 
das vagas destinadas à nomeação dentro do prazo de validade deste certame, por cargo/especialidade, serão 
reservadas aos negros inscritos e aprovados nesta condição. 
 
2 - Qual a remuneração dos cargos?  
 
Para os cargos de Oficial de Apoio Judicial (Classe D) e Oficial Judiciário (Classe D)/Comissário da Infância e 
da Juventude a remuneração será de R$ 3.457,01. 
 
3 - Quais as atribuições dos cargos?  
 
As atribuições básicas, por cargo/especialidade, encontram-se dispostas no Anexo II do Edital nº 1/2017, as quais são 
regidas pela Resolução TJMG nº 367, de 18 de abril de 2001. 
 
4 - Qual a carga horária de trabalho dos cargos? 
 
A jornada de trabalho dos cargos/especialidades será de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, nos 
termos da Resolução do TJMG nº 794, de 28 de abril de 2015. 
 
5 - Em caso de nomeação, o candidato estará sujeito a qual regime jurídico? Qual o local de trabalho dos 
candidatos? 
 
Os candidatos que entrarem em exercício estarão sujeitos ao regime jurídico estatutário. O local de trabalho dos 
candidatos será o Foro Judicial ou Juizado Especial das Comarcas do Estado de Minas Gerais, portanto o candidato 
aprovado estará sujeito à nomeação, por cargo/especialidade, para qualquer uma das comarcas do Estado de 
Minas Gerais, nos termos do Anexo I do Edital de abertura de inscrições. 
 
6 - Como e quando posso fazer minha inscrição? 
 
As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, no site da CONSULPLAN (www.consulplan.net), por meio 
do link de inscrição (Requerimento on-line de Inscrição) e de acordo com o disposto no subitem 6.7 do Edital de abertura 
de inscrições, no período das 14h do dia 19 de junho de 2017 às 17h do dia 28 de julho de 2017. 
 
 



7 - Qual o valor da taxa de inscrição? 
 
O valor da inscrição para o concurso é de R$ 60,00 (sessenta reais). 
 
8 - Haverá isenção da taxa de inscrição? 
 
Sim; Farão jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato comprovadamente desempregado, de acordo 
com a Lei Estadual nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, e o candidato inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal - CadÚnico, que é regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
 
O pedido de isenção da taxa de inscrição poderá ser realizado no período das 14h do dia 19 de junho de 2017 às 
23h59 do dia 21 de junho de 2017, através do link de inscrição, observadas as normas dispostas no item 7 e subitens 
do Edital de abertura de inscrições  
 
O candidato que desejar a isenção de pagamento por se encontrar na condição de desempregado deverá também 
encaminhar a documentação comprobatória necessária para a sede da CONSULPLAN, conforme especificado no item 
7 e subitens do Edital do certame, até o dia 22 de junho de 2017. 
 
9 - Perdi a data de pagamento do boleto bancário, posso efetuar o pagamento com o boleto vencido? 
 
Não, caso o concurso ainda esteja em período de inscrições, poderá reimprimir o boleto com nova data de vencimento. 
O boleto bancário deve ser pago até a data limite prevista em edital (31 de julho de 2017). 
 
10 - Como faço para reimprimir o boleto? 
 
Para reimprimir seu boleto, o candidato deverá acessar o link de inscrição, realizar o login (por meio de seu CPF e 
senha, criada no ato do cadastro no site da organizadora), confirmar seus dados e clicar no campo “Meus Concursos”. 
 
11 - Efetuei o pagamento de minha inscrição e ao verificar no site, o pagamento está pendente. Por quê? 
 
É necessário um período médio de 05 (cinco) dias úteis até que a instituição bancária confirme o pagamento do boleto. 
 
12 - Posso realizar mais de uma inscrição, concorrendo a cargos diferentes? 
 
Não, a inscrição será feita por cargo/especialidade, sendo vedado ao candidato concorrer para mais de um deles. 
Havendo mais de uma inscrição paga pelo mesmo candidato, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de 
data e horário mais recentes, restando desconsideradas as demais inscrições realizadas. 
 
13 - Quando fiz minha inscrição via internet, digitei errado meu nome e meu RG. Como corrijo essa situação? 
 
Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado na 
inscrição, na sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento deverão, obrigatoriamente, ser comunicados ao 
aplicador de provas, no dia, no horário e no local de realização da prova objetiva de múltipla escolha, para anotação 
no Relatório de Ocorrências, mediante a apresentação do documento de identidade original. 
 
14 - Em caso de erro na indicação do local de prova ou do cargo/especialidade, o que pode ser feito? 
 
Uma vez efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração referente ao cargo/especialidade indicado pelo 
candidato no requerimento de inscrição e/ou de alteração de local de realização das provas. 
 
Contudo, caso o pagamento do valor da inscrição NÃO tenha sido realizado, o candidato poderá, a qualquer momento 
durante o período de inscrições, gerar nova inscrição com outra opção de cargo/especialidade e/ou com outra opção 
de cidade para a realização da prova objetiva de múltipla escolha e efetivar o pagamento da NOVA inscrição. 
 
15 - Como faço para confirmar minha inscrição? 
 
Após o término das inscrições e procedimentos pertinentes, será publicada no Diário do Judiciário eletrônico - DJe e 
disponibilizada nos endereços eletrônicos www.tjmg.jus.br  e www.consulplan.net a relação dos candidatos que tiverem  
as  inscrições  deferidas,  por  cargo/especialidade, em  três  listas:  uma  lista  geral, incluídos todos os candidatos 
inscritos; uma lista contemplando apenas os candidatos inscritos como pessoas com deficiência e outra contemplando 
apenas os candidatos inscritos como negros. 
 
Os candidatos deverão acompanhar as publicações nos endereços eletrônicos indicados para ciência da relação 
preliminar de inscrições deferidas. 
 
16 - Minha inscrição aparece com a informação “Homologada”; o que isso quer dizer? 
 
A situação “Homologada” indica que o pagamento foi identificado em nosso sistema ou que seu pedido de isenção de 
taxa foi deferido (no caso de candidato que fez tal solicitação), isto é, confirma sua inscrição no Concurso Público. 



 
17 - Em qual cidade realizarei a prova objetiva? 
 
O candidato escolherá no ato da inscrição, a cidade de realização da prova objetiva, dentre as seguintes localidades: 
Belo Horizonte, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha. 
 
18 - Quais serão as etapas de avaliação no concurso? 
 
O presente Concurso Público será constituído das seguintes fases: 
• Prova objetiva de múltipla escolha, para todos os cargos; e 
• Prova prática de digitação, destinada somente ao cargo de Oficial de Apoio Judicial. 
 
19 - Quais as disciplinas da prova objetiva e qual o quantitativo de questões? 
 
A prova objetiva de múltipla escolha para os cargos/especialidades oferecidos neste Concurso versará sobre as 
disciplinas abaixo relacionadas e terá a seguinte distribuição de questões: 
 

 
Disciplinas da prova objetiva de múltipla escolha 

 
Número de questões 

Língua Portuguesa 25 

Noções de Informática 15 

Noções de Direito 25 

Atos de Ofício 15 

 
 
20 - Qual o dia e horário das provas? Qual o período de duração das provas? 
 
A prova objetiva de múltipla escolha, para todos os cargos/especialidades, será realizada no dia 24 de setembro de 
2017, das 14h às 18h. 
 
As provas do Concurso e a sua duração, por cargo/especialidade, são as seguintes: 
 

Cargo Especialidade Provas Duração 

Oficial de Apoio Judicial 
(Classe D) 

........................ 
 

Objetiva de múltipla escolha 4 horas 

Digitação 5 minutos 

Oficial Judiciário 
(Classe D) 

Comissário da Infância 
e da Juventude 

Objetiva de múltipla escolha 4 horas 

 
A prova prática de digitação será realizada apenas em Belo Horizonte, em data, local e horário a serem oportunamente 
publicados no Diário do Judiciário eletrônico e disponibilizados nos endereços eletrônicos www.tjmg.jus.br e 
www.consulplan.net. 
 
21 - Onde encontro o conteúdo programático? 
 
O conteúdo programático consta do Anexo III do Edital de Abertura das Inscrições, o qual poderá ser buscado em 
qualquer bibliografia sobre o assunto indicado. 
 
22 - Por que a CONSULPLAN não disponibiliza as referências bibliográficas para os conteúdos 
programáticos previstos no edital do concurso? 
 
A CONSULPLAN não fornece sugestões bibliográficas para que o candidato não fique limitado e tenha liberdade em 
estudar os conceitos sugeridos no Conteúdo Programático no que tange os pontos mais importantes e atuais. 
 
23 - Em caso de aprovação, como acompanhar as convocações? 
 
O candidato será convocado por meio de publicação no Diário do Judiciário eletrônico - DJe e comunicado por e-mail 
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se a respeito do interesse na  nomeação  para  a  vaga  ofertada,  
mediante  formulário  obtido  no  endereço eletrônico www.tjmg.jus.br. 
 
Outras dúvidas: Central de atendimento ao candidato: 0800-283-4628 (dias úteis, das 08h00min às 17h30min 
– horário de Brasília/DF) / E-mail: atendimento@consulplan.com. 
 


