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De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente da Comissão Examinadora 
do Concurso em epígrafe, e seguindo a recomendação aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça nos autos do 
Pedido de Providências nº. 10154-77.2018, a EJEF informa que os candidatos que tiveram a inscrição deferida nos termos do 
subitem 15.8.2 do Edital poderão apresentar os títulos que possuírem, sem prejuízo dos títulos anteriormente enviados, para 
que seja realizada nova análise, com exclusão da atividade notarial e registral do cômputo dos pontos atribuídos ao exercício 
da atividade jurídica. 
 
Conforme disposto no subitem 18.1.3 do Edital nº 1/2017, serão pontuados somente os títulos obtidos até a data da primeira 
publicação do Edital no Diário do Judiciário eletrônico. 
 
Em atendimento ao disposto no subitem 18.2 do Edital, os títulos deverão ser apresentados, no período compreendido entre os 

dias 04 de setembro a 18 de setembro de 2019, à CONSULPLAN, por meio de SEDEX ou carta registrada com Aviso de 

Recebimento (AR), enviado para Rua José Augusto de Abreu, nº 1.000, Bairro Safira, Muriaé/MG, CEP: 36883-031, conforme  

alteração de endereço disponibilizada no Diário do Judiciário eletrônico de 24 de maio de 2017,  às expensas do candidato, 

observado o Requerimento de Juntada de Títulos, constante no Anexo VI do Edital, disponível no endereço eletrônico  

www.consulplan.net. 

 
De acordo com o disposto no subitem 18.2.1 do Edital, os  títulos  deverão ser apresentados em um envelope, tamanho ofício, 

fechado, identificado externamente em sua face frontal com os seguintes dados: “Concurso Público, de Provas e Títulos, para 

a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais - Edital nº 1/2017, Ref. “Títulos”, contendo, ainda, 

nome completo do candidato, número de inscrição e o critério de ingresso (provimento e/ou remoção) pretendido. 

 
Belo Horizonte, 02 de setembro de 2019. 
 
Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva 
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas 
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