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CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n° 1/2017

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente da Comissão Examinadora
do Concurso em epígrafe, e, em cumprimento ao subitem 20.1.10 do Item 20 do Edital, a EJEF publica o resultado dos
recursos interpostos contra o gabarito e/ou o conteúdo das questões da Prova Objetiva de Seleção, bem como o gabarito
oficial após as retificações.
A EJEF publica também a relação preliminar dos candidatos habilitados na Prova Objetiva de Seleção, por critério de ingresso
(provimento e remoção), em duas listas, sendo a primeira uma lista geral, incluindo os candidatos com deficiência inscritos para
as vagas reservadas, e a segunda uma lista somente com os nomes destes últimos.
A EJEF informa ainda, a teor do subitem 20.1.10.1 do Edital nº 1/2017 que, após a publicação no Diário do Judiciário eletrônico
– DJe e até a homologação do Concurso Público, a fundamentação da decisão da Comissão Examinadora sobre o deferimento
ou indeferimento dos recursos ficará disponível para consulta individualizada do candidato no endereço eletrônico
www.consulplan.net.
Nos dias 18 e 19 de novembro de 2017 o candidato terá vista da Folha de Respostas, por meio de arquivo digitalizado,
individualmente disponibilizado no link referente a este Concurso, constante do endereço eletrônico www.consulplan.net, e nos
dias 20 e 21 de novembro de 2017 poderá apresentar recurso contra o resultado da Prova Objetiva de Seleção, desde que se
refira a erro no número de acertos.
Para acessar o gabarito oficial da Prova Objetiva para o critério de:
- Provimento, clique aqui.
- Remoção, clique aqui.
Para acessar o resultado dos recursos interpostos para o critério de:
- Provimento, clique aqui.
- Remoção, clique aqui.
Para acessar as relações preliminares dos candidatos habilitados na Prova Objetiva de Seleção para o critério de:
- Provimento - Geral, clique aqui.
- Provimento - Candidatos com deficiência, clique aqui.
- Remoção - Geral, clique aqui.
- Remoção - Candidatos com deficiência, clique aqui.

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2017.
Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF.

