SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA
ESCOLA JUDICIAL DESEMBARGADOR EDÉSIO FERNANDES
DIRETORIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Diretora Executiva em exercício: Thelma Regina Cardoso

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n. 02/2011
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Augusto de Barros Levenhagen, Presidente da Comissão
Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF informa que serão disponibilizados aos candidatos aprovados no concurso, em
data a ser informada oportunamente, os dados sobre a receita, despesas, encargos e dívidas dos serviços ofertados no Edital
em epígrafe.
As orientações para efetuar o autocadastramento e o acesso ao Sistema de Consulta às Receitas e Despesas dos Serviços
Notariais e de Registro do Estado de Minas Gerais serão encaminhadas por mensagem eletrônica ao endereço de email
cadastrado na inscrição preliminar do certame, sendo importante verificar se a mensagem não foi direcionada ao lixo
eletrônico (spam).
Caso haja necessidade de alterar o email cadastrado anteriormente, o candidato deverá enviar uma mensagem eletrônica
para fconcursoapoio@pucminas.br, e informar o novo endereço de email, no período de 19 de setembro de 2013 a 26 de
setembro de 2013.
A EJEF ressalta que o endereço de email informado deverá ser de uso pessoal e restrito do candidato e que será vedada a
extração de cópia, fotografia ou qualquer outra forma de reprodução ou transmissão eletrônica dos dados fornecidos pelo
Sistema de Consulta às Receitas e Despesas dos Serviços Notariais e de Registro, seja pelos candidatos aprovados em
concurso, seus procuradores, servidores, magistrados ou qualquer outra pessoa, conforme disposto no parágrafo único do
artigo 6º do Provimento nº 214, de 12 de abril de 2011, publicado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais.

As listagens dos candidatos aprovados no certame que terão acesso ao Sistema de Consulta às Receitas e Despesas
e que poderão atualizar o endereço de email, encontram-se no final deste Caderno Administrativo.
Belo Horizonte, 18 de setembro de 2013.

Thelma Regina Cardoso
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas, em exercício.

