
 

 

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

MINAS GERAIS 

Edital n° 1/2021 

 

De ordem do Desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, Presidente da Comissão do Concurso em epígrafe, e diante 
do exposto no subitem 13.1 do referido Edital, a EJEF informa que a prova objetiva seletiva, a ser realizada no dia 20 de 
fevereiro de 2022, terá início às 13h. 

A EJEF informa que, seguindo o disposto no subitem 13.1.2 do Edital, não haverá segunda chamada para a prova objetiva 
seletiva nem a sua realização fora da data, do horário estabelecido ou do local determinado pela FGV, implicando a ausência 
ou a retardação do candidato a sua eliminação do concurso.  

A EJEF informa que os portões serão abertos às 11h30 e serão fechados às 12h45, quando não mais será permitida a 
entrada dos candidatos.  

O candidato deverá comparecer ao local da prova objetiva seletiva munido de original de documento de identidade oficial, com 
o qual se inscreveu neste concurso, e caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada em material transparente. 

Não será permitida, durante o período de realização da prova objetiva seletiva, a utilização de livros, anotações, impressos ou 

qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

A EJEF informa que, para adentrar no local de realização da prova, os candidatos deverão fazer uso obrigatório de máscara 

facial e submeter-se à aferição de temperatura corporal, sem prejuízo de outros protocolos que vierem a ser emitidos com o 
objetivo de resguardar a saúde e a prevenção ao contágio pela Covid-19. 

É obrigatório o uso da máscara facial pelo candidato durante todo o tempo de realização da prova objetiva seletiva e enquanto 

estiver no local onde ela será realizada. 

É obrigatório respeitar o distanciamento social entre as pessoas, conforme sinalizações visuais e/ou orientações da equipe da 

FGV.  

Embora esteja prevista a disponibilização de álcool 70% no local de aplicação da prova, para uso comum, sugere-se que o 
candidato compareça munido de álcool em gel para uso pessoal.  

Recomenda-se, ainda, que o candidato leve para a sala de aula: 

a) máscaras adicionais; 

b) garrafa ou utensílio, em material transparente, para acondicionamento de água, haja vista que os bebedouros somente 
poderão ser acionados para o seu enchimento, não sendo permitido beber água diretamente do bebedouro; 

c) lanches em embalagem transparente.  

A EJEF orienta que os candidatos que estiverem com sintomas de Covid-19, ou que tiverem tido contato com alguém doente 
ou com suspeita de Covid-19, não compareçam ao local de prova.  

O acesso ao local da prova será vedado a pessoas que estiverem sem máscara facial, apresentarem alteração de temperatura 
corporal (temperatura acima de 37,5º C), recusarem a aferição da temperatura corporal ou apresentarem sintomas visíveis de 
doença infectocontagiosa (febre, tosse, coriza, dor de garganta e falta de ar).  

 

LOCAL ENDEREÇO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVERSO - BH RUA PARU, Nº 762, NOVA FLORESTA, CEP 31140-320 

COLÉGIO MAGNUM AGOSTINIANO – NOVA FLORESTA RUA SÃO GONÇALO, Nº 1.364, NOVA FLORESTA, CEP 31140-360 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BH – CAMPUS PRADO RUA ERÊ, Nº 207, PRADO, CEP 30411-052 

FACULDADE KENNEDY RUA JOSÉ DIAS VIEIRA, Nº 46, RIO BRANCO, CEP 31535-040 



 

 

FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE ANTONIO CARLOS AV. ANTÔNIO CARLOS, Nº 4.157, PAMPULHA, CEP 31255-110 

FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE BARREIRO RUA CABO VALÉRIO SANTOS, Nº 273, BLOCO 3 - ÁTILA DE PAIVA, CEP 30640-440 

FACULDADE PROMOVE – UNIDADE JOÃO PINHEIRO AV. JOÃO PINHEIRO, Nº 164, LOURDES, CEP 30130-180 

FACULDADE PROMOVE – UNIDADE PRADO RUA SARZEDO, Nº 31, PRADO, CEP 30411-034 

FAMINAS - BH AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 12.001, VILA CLORIS, CEP 31744-007 

 

A FGV divulgará no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmg21, para consulta e impressão pelo próprio 
candidato, até 5 (cinco) dias antes da data de realização da prova objetiva seletiva, o Cartão de Confirmação de Inscrição – 
CCI, no qual estará expresso o local em que cada candidato realizará a prova (escola/prédio/sala), bem como outras 
orientações. 

As demais regras relativas à prova objetiva seletiva podem ser consultadas no item 13 do Edital nº 1/2021, que rege o certame. 

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2022. 


