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De ordem do Presidente da Comissão do Concurso em epígrafe, Desembargador Caetano Levi Lopes, a EJEF informa que foi 
deferida medida liminar no Mandado de Segurança nº 1.0000.19.031498-9/000, para determinar participação da candidata 

RAFAELA MOREIRA ANGELO inscrição nº 864011012 nas fases seguintes do concurso em epígrafe, enquanto aguarda o 
julgamento de mérito da ação mandamental. 
 
Assim, fica a candidata convocada para: 
 
- requerer a inscrição definitiva no concurso, seguindo as instruções disponibilizadas no Diário do Judiciário disponibilizado 

no dia 25/03/2019; 
 
- se submeter à avaliação psicológica, agendando consulta com uma das clínicas credenciadas, observando todas as demais 

orientações disponibilizadas no Diário do Judiciário do dia 25/03/2019; 
 
- se submeter à entrevista com a Comissão de Concurso, a ser realizada no dia 11 de abril de 2019, às 8h30min, na Rua 

Guajajaras, nº 40, Centro, 18º andar, a fim de ser apurada a veracidade da autodeclaração de ser preto ou pardo, A candidata 
deve comparecer munida da documentação informada no Diário do Judiciário disponibilizado no dia 25/03/2019, observando 
todas as demais orientações daquela publicação; 
 
- Se submeter à avaliação médica no dia 12/04/2019, às 8h30, com o Dr. Luciano Bicalho Costa, a ser realizada na Avenida 

Augusto de Lima, nº 1.549, subsolo, sala AL 56, Tel: (31)3330-2118/2265. A candidata deverá comparecer à avaliação munida 
dos exames médicos e laboratoriais informados no Diário do Judiciário disponibilizado no dia 25/03/2019, observando todas as 
demais orientações daquela publicação; 
 

Belo Horizonte, 1º de abril de 2019. 

Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva  
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas  

 

 


