
CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA INGRESSO NA CARREIRA DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Edital n° 01/2018 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Caetano Levi Lopes, Presidente da Comissão do 
Concurso em epígrafe, e em cumprimento ao disposto no subitem 14.14 do Edital, a EJEF convoca os 
candidatos aprovados nas provas escritas para requererem a inscrição definitiva no concurso. 
 
Nos termos do subitem 14.16 do Edital, qualquer cidadão poderá representar contra os candidatos 
convocados a requerer a inscrição definitiva até o dia 16/04/2019, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, sendo que a representação será recebida e processada desde que o representante esteja 
devidamente identificado. 
 
A representação deverá ser oferecida na forma especificada nos subitens 9.1.2 e 9.1.3 do respectivo 
Edital. 
 
A EJEF comunica que, conforme disposto nos subitens 15.1 e 15.2, no período de 27/03/2019 a 
16/04/2019 os candidatos convocados deverão solicitar a inscrição definitiva ao Presidente da Comissão 
de Concurso, mediante requerimento, cujo modelo será disponibilizado no site www.consulplan.net. 
 
A EJEF informa, ainda, que o requerimento de inscrição definitiva, bem como os documentos de que trata 
o subitem 15.2 do Edital deverão ser enviados: 
 
- via Correios, por meio de SEDEX ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), endereçados à 
CONSULPLAN – Rua José Augusto de Abreu, nº 1.000, bairro Safira, Muriaé/MG, CEP: 36883-031, com 
os custos por conta do próprio candidato; 
 
- em um envelope, fechado, identificado externamente em sua face frontal com os seguintes dados: 
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Minas 
Gerais - Edital nº 1/2018, Ref.: Requerimento de inscrição definitiva, nome do candidato e número de 
inscrição. 
 
Também no período de 27/03/2019 a 16/04/2019, o candidato poderá apresentar os títulos que possuir, 
bem como certidão da qual conste que faz ou já fez parte do conselho de sentença, segundo o disposto 
no subitem 15.5 do Edital. 
 
Serão admitidos os títulos especificados no subitem 17.4 do Edital. 
 
Os candidatos convocados para requerer a inscrição definitiva se submeterão à avaliação médica e 
psicológica. 
 
A EJEF recomenda a leitura atenta do Edital, sobretudo em seu capítulo 15 – DA TERCEIRA ETAPA: 
INSCRIÇÃO DEFINITIVA. 
 
Para acessar a relação de candidatos aprovados na Segunda Prova Escrita e convocados para 
requerer a inscrição definitiva: 
 
- Geral, clique aqui.  
 
- Pessoas com deficiência, clique aqui.  
 
- Negros, clique aqui.  
 
 
Belo Horizonte, 25 de março de 2019. 
 
Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva 
Diretora-Executiva de Desenvolvimento de Pessoas 

http://www.consulplan.net/
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/493/139_13176.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/493/140_6865.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/493/141_7215.pdf

