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De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente da 
Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, considerando o art. 7º da Resolução do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ nº 313, de 19 de março de 2020, que “Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de 
Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o 
contágio pelo novo Coronavírus - Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial”, veda, nos 
concursos públicos em andamento, a realização de atos que demandem comparecimento presencial dos 
candidatos e tendo em vista a viabilidade técnica, por parte da EJEF, para realizar sessão virtual de proclamação 
e divulgação da classificação final dos candidatos, a EJEF comunica que fica retificado o Edital que rege o 
certame, conforme se segue:  
 
Onde se lê: 
 

19.5 - Estabelecida a classificação final dos candidatos, a Comissão Examinadora designará a sessão de 
proclamação e divulgação, após o que declarará encerrado o Concurso. 
 
19.5.1 - A data, horário e local da sessão de proclamação e divulgação serão publicados no Diário do Judiciário 
eletrônico - DJe e divulgados no endereço eletrônico www.tjmg.jus.br. 
 
Leia-se: 
 

19.5 - Estabelecida a classificação final dos candidatos, a Comissão Examinadora designará a sessão de 
proclamação e divulgação, que será realizada virtualmente e transmitida pela internet, ao vivo, após o que 
declarará encerrado o Concurso, respeitado o disposto no subitem 22.16 deste Edital. 
 
19.5.1 - A data, horário e os demais detalhes da sessão virtual de proclamação e divulgação da classificação 
final dos candidatos serão publicados no Diário do Judiciário eletrônico - DJe e divulgados nos sítios eletrônicos 
www.tjmg.jus.br e ejef.tjmg.jus.br. 
 
Belo Horizonte, 26 de junho de 2020. 
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