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

DE MINAS GERAIS 

 

Edital n° 01/2018 

 

De ordem do Presidente da Comissão do Concurso em epígrafe, Desembargador Caetano Levi Lopes, e considerando o 
disposto no subitem 15.15 do Edital, a EJEF publica o resultado da inscrição definitiva, em três listas, sendo a primeira uma 
lista geral, incluídos os candidatos com deficiência e os negros, ambos inscritos para as vagas reservadas, uma lista 
contemplando apenas os candidatos com deficiência, e outra lista contemplando apenas os negros. 
 
Atendendo ao disposto no subitem 15.18 do Edital, nos dias 06/05/2019 e 07/05/2019, o candidato que teve a inscrição 

definitiva indeferida por contraindicação na avaliação médica ou na avaliação psicológica ou, ainda, em decorrência da 
sindicância e da investigação social será intimado, em caráter sigiloso, dos motivos do indeferimento, por meio de e-mail 
pessoal cadastrado no ato da inscrição preliminar. 
 
Conforme disposto no subitem 15.17 do Edital, também nos dias 06/05/2019 e 07/05/2019, o candidato que teve a inscrição 

definitiva indeferida por não apresentar ou apresentar em desconformidade qualquer dos documentos arrolados no subitem 
15.2 poderá acessar a fundamentação objetiva sobre o indeferimento por meio de link individualizado disponível no site 
www.consulplan.net, na área relativa ao concurso. 
 
Caberá recurso administrativo ao Órgão Especial do TJMG contra o indeferimento da inscrição definitiva no Concurso, o qual 
será analisado previamente pela Comissão de Concurso que poderá exercer o juízo de retratação, restando prejudicado o 
recurso, ou manter sua decisão, encaminhando-o ao Órgão Especial. 
 
O prazo para interpor o recurso contra o indeferimento da inscrição definitiva no Concurso será de 0h do dia 08/05/2019 as 
23h59min do dia 14/05/2019. 
 

O recurso a que se refere o subitem 19.2 deverá ser apresentado exclusivamente por meio do link correspondente a fase 
recursal do Concurso Público, de Provas e Títulos, para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Minas Gerais – 
Edital nº 1/2018, constante no endereço eletrônico www.consulplan.net, conforme a retificação do subitem 19.2.3 do Edital 
disponibilizada no Diário do Judiciário eletrônico, DJe de 22 de fevereiro de 2019. 
 
A EJEF comunica também que os candidatos relacionados abaixo não compareceram para a realização da avaliação médica e 
da avaliação psicológica restando, assim, eliminados do Concurso a teor do disposto no subitem 15.14 do Edital:  
 
- Adriana Szmulik Accioli de Barros - inscrição nº 864007534 
- Caio Lemgruber Taborda - inscrição nº 864001439 
 
Nos termos do subitem 15.19 do Edital, os candidatos que tiveram a inscrição definitiva deferida ficam convocados a se 
submeterem à quarta etapa do Concurso, qual seja, a Prova Oral, que será realiza em local e data a serem informados 
oportunamente. 
 
Para acessar o resultado preliminar da inscrição definitiva GERAL, clique aqui 
 
Para acessar o resultado preliminar da inscrição definitiva PcD, clique aqui 
 
Para acessar o resultado preliminar da inscrição definitiva NEGROS, clique aqui 

 
 
Belo Horizonte, 02 de maio de 2019. 
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