
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 em cumprimento ao subitem 19.1.13 do Edital, a EJEF publica a decisão sobre o 
deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra “o resultado da prova objetiva seletiva, 
desde que se refira a erro na contagem dos pontos”.  
 
A EJEF informa que a fundamentação da decisão sobre o deferimento ou indeferimento dos recursos 
supracitados ficará disponível para consulta individualizada do candidato eletrônicos no sítio eletrônico  
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmg21. 

A EJEF publica, ainda, a relação definitiva dos candidatos habilitados na prova objetiva seletiva, em três 
listas: sendo a primeira uma lista geral, incluído 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. 

A EJEF comunica alteração no cronograma estimado de realização das provas e informa que as provas 
escritas ocorrerão nos seguintes dias: 

• Primeira prova escrita (discursiva): 14 de maio de 2022 (sábado); 

• Segunda prova escrita (prática de sentença de natureza cível): 15 de maio de 2022 (domingo); 

• Segunda prova escrita (prática de sentença de natureza penal): 16 de maio de 2022 (segunda-
feira). 

 

 
O local e o horário de realização das provas escritas serão oportunamente publicados no Caderno 
Administrativo do Diário do Judiciário eletrônico – DJe e disponibilizados nos sítios eletrônicos 
www.tjmg.jus.br e https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmg21. 

Será publicada, em breve, a convocação dos candidatos habilitados a se submeterem à segunda etapa 
do Concurso, conforme prevê o subitem 13.34 do Edital. 

Acesse o resultado dos recursos contra o resultado da prova objetiva seletiva (erro na contagem 

dos pontos).  

Acesse a relação dos candidatos habilitados na prova objetiva seletiva: 

- Geral 

- PcD 

- Negros 

 

Belo Horizonte, 20 de abril de 2022. 
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