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De ordem do Excelentíssimo Desembargador Renato Luís Dresch, Segundo Vice-presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio 
Fernandes, a EJEF publica o resultado dos recursos interpostos contra a correção da questão discursiva, 
conforme previsto na publicação do Diário do Judiciário eletrônico de 12 de setembro de 2022, e, 
também, a relação dos candidatos habilitado na prova on-line, observado o disposto no subitem 7.11 do 
Edital nº 01/2022 e o referido resultado dos recursos. 

Informa-se que, de 0h do dia 17 de janeiro de 2023 as 23h59m do dia 18 de janeiro de 2023, o 

candidato poderá ter vista da fundamentação do julgamento do seu recurso através de consulta 
individualizada, por meio de login e senha, no endereço eletrônico 
http://ejef.tjmg.jus.br/selecaoestagiopos. 

A EJEF comunica ainda que em razão de problemas técnicos verificados na plataforma de realização da 
prova on-line foi necessária nova correção da questão discursiva de alguns candidatos. 

Apenas os candidatos que tiveram a questão discursiva novamente corrigida devido a problemas técnicos 
na plataforma de realização da prova on-line poderão interpor recurso contra a correção, sendo que o 
prazo para apresentação dos recursos será de  0h do dia 17 de janeiro de 2023 as 23h59m do dia 18 
de janeiro de 2023. 

Informa-se ainda que, no mesmo prazo para interposição de recursos, o candidato que teve a questão 
discursiva novamente corrigida devido a problemas técnicos na plataforma de realização da prova on-
line poderá ter vista de sua questão e do espelho de correção para consulta individualizada, por meio de 
login e senha, no endereço eletrônico http://ejef.tjmg.jus.br/selecaoestagiopos.  

A relação de candidatos habilitados na prova on-line, a relação com o resultado dos recursos 
contra a correção da questão discursiva e a relação dos candidatos que tiveram a questão 
discursiva novamente corrigida e que poderão interpor recurso estão ao final deste caderno 
administrativo. 

  

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2023.  

Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoa 


