
 

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, a EJEF informa que no 

exercício da autotutela, promoveu-se a reanálise dos requerimentos e documentos apresentados pelos candidatos na quinta 

etapa do certame, consistente na Prova de Títulos, e identificou-se a existência de erros materiais em relação à pontuação 

atribuída às candidatas Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade Mascarenhas, inscrita sob o número 864000138, e Maria 

Tereza Horbatiuk Hypolito, inscrita sob o número 8640002015. 

Portanto, retifica-se a pontuação de títulos atribuída às candidatas em relação ao subitem 17.4, inciso IV do Edital nº 01/2018, 

que rege o certame, e, por conseguinte, a pontuação total relativa ao resultado da Prova de Títulos, constante do Diário do 

Judiciário eletrônico de 25 de julho de 2019, da seguinte forma: 

Candidata 17.4, IV Total 

Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade Mascarenhas 0 ponto 3,75 pontos  

Maria Tereza Horbatiuk Hypolito 0,5 ponto 1,0 ponto 

 

Nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, as candidatas Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade Mascarenhas e  Maria Tereza 

Horbatiuk Hypolito poderão apresentar  recurso apenas em relação à retificação ora realizada na pontuação dos títulos a 

que se refere o subitem 17.4, IV, do Edital nº 01/2018, exclusivamente por meio do link correspondente à 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 19.1.4 que constou do Diário 

do Judiciário eletrônico – DJe - de 22/02/2019.  

As candidatas terão, no período recursal, vista do formulário da avaliação dos títulos, por meio de arquivo digitalizado, 

individualmente disponibilizado no link referente ao Concurso constante do endereço eletrônico www.consulplan.net. 

Por fim, a EJEF informa que caso as candidatas Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade Mascarenhas, inscrita sob o número 

864000138, e Maria Tereza Horbatiuk Hypolito, inscrita sob o número 8640002015, já tenham apresentando recurso contra a 

pontuação de títulos, nos termos da edição do Diário do Judiciário eletrônico de 25 de julho de 2019, esses restarão 

prejudicados apenas no tocante ao subitem 17.4, inciso IV, do Edital nº 01/2018, objeto da presente retificação. 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2019. 

 

 


