
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, a EJEF informa que a Comissão Examinadora alterou de ofício o gabarito oficial da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha, para o cargo de Oficial Judiciário (Classe D), especialidade Comissário da Infância e da Juventude, 
disponibilizado no Diário do Judiciário eletrônico de 28 de novembro de 2017. 
 
A EJEF publica o gabarito correto da questão, a saber: 
 

Cargo Oficial Judiciário (Classe D) – Especialidade Comissário da Infância e da Juventude 

Tipo 01 (Branco) Tipo 02 (Verde) Tipo 03 (Amarelo) Tipo 04 (Azul) Gabarito Retificado 

Questão 65 Questão 62 Questão 63 Questão 49 Questão Anulada 

 
Tendo em vista a alteração do gabarito, a EJEF publica o resultado da prova objetiva de múltipla escolha, do cargo de Oficial 
Judiciário (Classe D), especialidade Comissário da Infância e da Juventude, em três listas: uma lista geral, incluídos todos os 
candidatos habilitados; uma lista contemplando apenas os candidatos inscritos como pessoas com deficiência e outra 
contemplando apenas os candidatos inscritos como negros. 
 
Nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 os candidatos terão vista do Cartão de Respostas da prova objetiva de múltipla 
escolha, disponibilizado para consulta individualizada no endereço eletrônico www.consulplan.net 
 
Considerando a presente retificação, a EJEF informa que o prazo para interposição de recursos, exclusivamente contra o 
resultado da prova objetiva de múltipla escolha, desde que se refira a erro de cálculo da pontuação obtida, será reaberto. Nos 
dias 18 e 19 de dezembro de 2017os candidatos poderão apresentar à Comissão Examinadora o recurso a que se refere a 
alínea “h” do subitem 18.1 do Edital. 
 
Para acessar o gabarito retificado, clique aqui. 
 
Para acessar a relação dos candidatos habilitados: 
- Geral, clique aqui. 
- Pessoas com deficiência, clique aqui. 
- Negros, clique aqui. 
 
 
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2017. 
 
Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva 

Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas 
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