
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 em observância ao 
disposto no Capítulo 16, subitem 16.1 do respectivo Edital, a EJEF informa aos candidatos habilitados à Prova Oral que a 
referida etapa será realizada no período de 16/07/2019 à 22/07/2019. 
 
No dia 16/07/2019, às 08 horas, ocorrerá a Sessão Pública de Abertura da Prova Oral, ocasião em que acontecerá o sorteio da 
ordem de arguição de todos os candidatos habilitados, nos termos do item 16.5 do Edital, sendo que todos deverão 
comparecer às 07h30min para o credenciamento. 
 
Ato contínuo, será realizado o sorteio de ponto para os candidatos que serão arguidos no dia 17/07/2019, pela manhã. 
 
Ainda no dia 16/07/2019, às 14 horas, será realizado o sorteio de ponto para os candidatos que serão arguidos no dia 
17/07/2019, à tarde. O credenciamento terá início às 13h30min. 
 
As arguições orais serão realizadas entre os dias 17/07/2019 à 22/07/2019, sendo iniciados os trabalhos pela manhã a partir 
das 8 horas e à tarde a partir das 14 horas. 
 
Os candidatos que se submeterão à arguição oral deverão comparecer para o credenciamento munidos de documento de 
identidade oficial com foto. Aqueles agendados para as 08 horas deverão comparecer às 07h e aqueles agendados para as 14 
horas, deverão comparecer às 13h. 
 
Os candidatos, obrigatoriamente, deverão comparecer com a antecedência de 24 horas do dia e horário estabelecidos para a 
arguição, a fim de acompanhar o sorteio do ponto que será objeto de avaliação no dia posterior, em cumprimento ao item 16.6 
do Edital.  
 
Os candidatos que terão seus pontos sorteados também deverão comparecer para o credenciamento munidos de documento 
de identidade oficial com foto. Aqueles que serão arguidos pela manhã do dia posterior deverão comparecer às 07h e aqueles 
que serão arguidos à tarde do dia posterior, deverão comparecer às 13h. 
 
Não serão permitidos o porte e o uso de celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos, os quais serão recolhidos 
no momento do credenciamento.  
 
Após o credenciamento, os candidatos a serem arguidos aguardarão em sala reservada e não poderão consultar qualquer 
material ou equipamento eletrônico. Não será permitida a ausência da sala sem consentimento prévio e desacompanhado de 
um fiscal ou da fiscalização de equipe da EJEF e/ou CONSULPLAN.  
 
Eventual público externo, que queira acompanhar as arguições orais também não poderá portar celulares, gravadores, 
computadores e outros equipamentos eletrônicos em geral, sob pena de ser retirado do recinto. 
  
A sessão de abertura da Prova Oral, agendada para o dia 16/07/2019, será realizada no Auditório do Anexo I do TJMG, Rua 
Goiás, 229, Centro, e as arguições orais serão realizadas no Salão Nobre do Palácio da Justiça, Av. Afonso Pena, 1420, 
Centro, ambos em Belo Horizonte.  
 
Ressalte-se que a ausência ao sorteio da ordem de arguição, bem como ao sorteio de ponto, implicará eliminação do certame, 
conforme disposto no subitem 16.8 do Edital.  
 
Conforme subitem 16.9 do Edital, não será permitida a representação por procurador nos aludidos sorteios.  
 
Nos termos do subitem 16.4.1 do Edital, o programa específico para a Prova Oral será divulgado até 5 dias antes da realização 
da Prova. 
 
 
Belo Horizonte, 24 de junho de 2019. 
 
Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva   
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas  
  
 


