
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE 
PESSOAL DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Edital n° 01/2017 

 

De ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora Márcia Maria Milanez, Presidente da Comissão Examinadora do 
Concurso em epígrafe e em cumprimento ao subitem 16.32 do Edital, a EJEF publica o gabarito oficial da prova objetiva de 
múltipla escolha, de cada cargo/especialidade. 
 
Os cadernos de questões de prova objetiva de múltipla escolha serão disponibilizados nos endereços eletrônicos 
www.tjmg.jus.br e www.consulplan.net , conforme disposto no subitem 16.32.1 do respectivo Edital. 

O prazo para interposição de recursos contra o gabarito e/ou questões da prova objetiva de múltipla escolha serão os dias 
27/09/2017 e 28/09/2017, nos termos do subitem 16.33 do Edital, os quais deverão ser apresentados exclusivamente por meio 
de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net, nos termos do subitem 18.1.2 do Edital. 

Segundo os subitens 18.1.3 e 18.1.4 do Edital do certame, os recursos deverão possuir argumentação lógica e consistente, 
sendo vedada qualquer identificação em seu corpo. 

A EJEF informa, por fim, que será admitido um único recurso por questão, para cada candidato, a teor do subitem 18.1.5 do 
Edital em referência. 

Para acessar o gabarito oficial da prova objetiva de múltipla escolha, clique aqui. 

Para acessar o caderno de provas: 
 
- TIPO 1 - OFICIAL DE APOIO JUDICIAL, clique aqui. 

- TIPO 1 - OFICIAL JUDICIÁRIO (Comissário da Infância e da Juventude), clique aqui. 

- TIPO 2 - OFICIAL DE APOIO JUDICIAL, clique aqui. 

- TIPO 2 - OFICIAL JUDICIÁRIO (Comissário da Infância e da Juventude), clique aqui. 

- TIPO 3 - OFICIAL DE APOIO JUDICIAL, clique aqui. 

- TIPO 3 - OFICIAL JUDICIÁRIO (Comissário da Infância e da Juventude), clique aqui. 

- TIPO 4 - OFICIAL DE APOIO JUDICIAL, clique aqui. 

- TIPO 4 - OFICIAL JUDICIÁRIO (Comissário da Infância e da Juventude), clique aqui. 

 

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2017. 

 
Thiago Kamon Macedo Monteiro de Castro Hyodo  
Diretor Executivo de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF em exercício 
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