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De ordem do Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, Presidente da Comissão do Concurso em 
epígrafe, e conforme disposto no subitem 8.1 do capítulo 8 do Edital, a EJEF publica a relação preliminar dos inscritos e a dos 
que não tiveram a inscrição efetivada, por critério de ingresso (provimento e remoção), em duas listas, sendo uma lista geral, 
incluídos os candidatos com deficiência, e uma lista somente com os nomes destes últimos. 
 
A EJEF informa, ainda, que de acordo com o subitem 8.1.1 do mencionado Capítulo, a fundamentação objetiva sobre a não 
efetivação da inscrição estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir desta publicação. 
 
Informa-se que o prazo para interposição do recurso a que se refere o subitem 20.1, alínea “c”, do Edital será nos dias 23 e 24 
de fevereiro de 2017, na forma disposta no subitem 20.1.2 do Edital. 
 
Para acessar:  
 
- a relação preliminar de inscritos – Geral – Provimento, clique aqui 
 
- a relação preliminar de inscritos – Geral – Remoção, clique aqui 
 
- a relação preliminar de inscritos – PcD – Provimento, clique aqui 
 
- a relação preliminar de inscritos – PcD – Remoção, clique aqui 
 
- a relação preliminar de inscritos que não tiveram a inscrição efetivada – Geral – Provimento, clique aqui 
 
- a relação preliminar de inscritos que não tiveram a inscrição efetivada – Geral – Remoção, clique aqui 
 
- a relação preliminar de inscritos que não tiveram a inscrição efetivada – PcD – Provimento, clique aqui 
 

 
Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/473/24_21022017134139.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/473/25_21022017134303.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/473/26_21022017134344.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/473/27_21022017134411.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/473/28_21022017134451.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/473/29_21022017134610.pdf
https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/473/30_21022017134639.pdf

