DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ORIENTAÇÕES GERAIS
A Comissão do VIII Concurso para Ingresso na Carreira da Defensoria Pública
do Estado de Minas Gerais comunica aos candidatos, em complementação ao
Comunicado disponibilizado em 21/08/2019, que:
I) As provas especializadas, referentes à 2ª etapa, serão realizadas no Centro de
Atividades Didáticas/CAD 3, Campus da UFMG, localizado na Avenida
Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, Pampulha, Belo Horizonte/MG, conforme
cronograma abaixo:
DATA

HORÁRIO

GRUPO TEMÁTICO

31.08.2019 08:00 às 12:00 I - Penal, Processual Penal e Execução Penal
14:00 às 18:00 II – Constitucional, Tributário e Administrativo
08:00 às 12:00 III – Civil, Empresarial e Processual Civil
01.09.2019

14:00 às 18:00

IV – Legislação Especial, Direitos Humanos e
Princípios Institucionais e Legislação Específica

II) Acesso ao Campus da UFMG:
Endereço 1: PORTARIA PRINCIPAL - AV. PRES. ANTONIO CARLOS, 6627 CAMPUS UFMG
Endereço 2: PORTARIA (ao lado do Colégio Militar) - AV. PERIMETRAL SUL,
S/Nº - CAMPUS UFMG.
III) As provas serão manuscritas com a utilização de caneta de tinta azul ou preta
indelével, fabricada em material transparente, vedado o uso de lapiseiras,
líquido corretor de textos ou caneta hidrográfica fluorescente (itens 14.4 e 13.7
e subitem 13.7.2, todos do Edital).
IV) Recomenda-se ao candidato comparecer ao local das provas discursivas
especializadas 60 (sessenta) minutos antes do horário previsto para o início de
sua realização, portando o original de documento de identidade oficial com o
qual se inscreveu neste Concurso Público.
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V) Ao chegar em seu local de prova, o candidato deverá se dirigir imediatamente
à sala em que estiver alocado para a devida verificação de seu material, sendo
proibida sua permanência fora desse espaço.
VI) A consulta à legislação (item 14.6 e subitens 14.6.1 e 14.6.2, todos do Edital)
compreenderá:

Consultas permitidas:
1. Legislação, desacompanhada de grifo, registro ou anotação de qualquer tipo.
1.1. Será aceita legislação impressa da internet, desde que observado o item 1 e 2.

Consultas proibidas:
2. Jurisprudência, súmulas, atos normativos (como RENP e de órgãos como
CONDEGE, DPMG, CNJ, CNMP, entre outros) exposições de motivos, anotações
ou comentários, obras de doutrina, manuais, obras que contenham formulários
e/ou modelos, dicionários e apostilas, bem como outros, a critério da Comissão
de Concurso.
2.1. Códigos comentados ou com grifo, registro ou anotação de qualquer tipo.

OBSERVAÇÕES:
As provas poderão abordar as alterações legislativas e jurisprudenciais que
entrarem em vigor no decorrer do certame, envolvendo as matérias descritas no
conteúdo programático (subitem 20.5.1 do Edital).
Não serão corrigidas as questões dos candidatos que extrapolarem o número de
linhas estipulado por questão ou dos que responderem às questões em local
diverso do demarcado, sendo o limite máximo de 30 linhas para as questões; 60
linhas para as dissertações; e 120 linhas para as peças processuais.
É vedado ao candidato realizar qualquer tipo de identificação no texto, aí incluso
o uso de palavras, símbolos, caracteres, entre outros. Caso queira assinar seus
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textos, utilize apenas Defensora Pública ou Defensor Público.
Além da verificação inicial do material do candidato, a mesma também poderá
acontecer, aleatoriamente, durante o período de realização das provas. Caso seja
verificada a consulta a algum material fora do padrão permitido, ele será
imediatamente recolhido ou adaptado para utilização/consulta, a critério da
Comissão de Concurso.
Todos os casos omissos serão decididos pela Comissão do Concurso.

Errata: Comunicado de 21/08/2019
Onde se lê:
Identifique-se apenas nas capas dos Cadernos 1 e 2, sob pena de anulação de sua
prova por identificação em local indevido.
Leia-se:
Identifique-se apenas na capa do Cadernos 2, sob pena de anulação de sua prova
por identificação em local indevido.

ATENÇÃO:
Procure conhecer e dirigir-se ao seu local de prova antecipadamente para evitar
transtornos de última hora, tais como: transporte público, estacionamento,
trânsito e/ou eventos.
Fique atento aos eventos que estarão acontecendo na cidade nos dias das provas
como, por exemplo:
 31/08/2019 (sábado), em Belo Horizonte:
CORRIDA: Ativitallis 1ª Edição – que acontecerá na Praça da Assembleia.
Festival SARARÁ, que acontecerá na Esplanada do Mineirão, das 12:00h às
23:59h.
 01/09/2019 (domingo), em Belo Horizonte:
CORRIDA: Circuito das Estações Etapa Primavera – que acontecerá na Praça

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Nova da Pampulha.
CORRIDA: Polícia Rodoviária Federal – que acontecerá na região do Parque
Sarandi.
Feira Hippie – que acontecerá na Av. Afonso Pena, Centro.
Feira de Artesanato do Mineirinho – que acontecerá na Av. Antônio Abrahão
Caram, 1000 - São Luiz.

