CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n° 1/2018

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, Desembargador Alberto
Vilas Boas Vieira de Sousa, e em conformidade ao prescrito no subitem 15.7 do Edital, a EJEF convoca, para a perícia a ser
realizada por equipe multiprofissional, os candidatos abaixo relacionados, inscritos para as vagas reservadas às pessoas com
deficiência, aprovados na Prova Escrita e Prática e habilitados para se submeterem à Prova Oral:
Inscrição
873003194
873002802
873003261
873000155

Candidato
Daniel Monteiro Neves
Leandro Marcus Brandao
Tiago Bruno Bruch
Luiz Augusto Do Couto Chagas

Horário
15:30
16:00
16:30
17:00

A perícia será realizada no dia 24 de maio de 2019, das 15h30min às 17h, na Gerência de Saúde no Trabalho –
GERSAT/TJMG, localizada na Rua Guajajaras, n° 40, 20º andar, Centro - Belo Horizonte/MG.
A teor do disposto no subitem 15.7.2 do Edital, os candidatos deverão comparecer à perícia munidos de exames que
descrevam e comprovem a deficiência alegada. A critério da equipe multiprofissional, poderão ser solicitados exames
complementares para a constatação da deficiência ou da compatibilidade com a função de tabelião ou registrador, nos termos
do subitem 15.7.2.1 do Edital.
Conforme disposto no subitem 15.7.5, caso a equipe multiprofissional conclua pela inexistência da deficiência ou por ser ela
insuficiente para habilitar o candidato a concorrer às vagas reservadas, o candidato será excluído da relação de candidatos
com deficiência inscritos para as vagas reservadas, mantendo a sua classificação na lista de candidatos de ampla
concorrência.
E, por fim, conforme subitem 15.7.6, o candidato com deficiência que não comparecer à perícia será excluído da relação de
candidatos com deficiência inscritos para as vagas reservadas, mantendo seu nome na lista geral.
Belo Horizonte, 06 de maio de 2019.
Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas

