
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Procuradoria-Geral de Justiça 

 

ORIENTAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O 

RESULTADO PROVISÓRIO DAS NOTAS DAS PROVAS 

ESCRITAS ESPECIALIZADAS 
 

A Secretaria de Apoio Administrativo à Comissão do LVI Concurso para ingresso na 

carreira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais  

 

INFORMA: 

 

- Os candidatos terão vista das provas escritas especializadas e poderão interpor recurso 

contra o resultado provisório das notas, exclusivamente, por meio do portal da Gestão 

de Concursos da Fundep (www.gestaodeconcursos.com.br),  no período de 08 a 

12/11/18, até as 23h59 (horário de Brasília), ;  

 

- PARA TER VISTA DA PROVA: acessar área do candidato no portal da Gestão de 

Concursos da Fundep – minhas inscrições –– saiba mais – detalhes da inscrição - 

arquivos para download – vista das provas. 

 

- PARA RECORRER: acessar o portal da Gestão de Concursos da Fundep - selecionar 

o concurso do MPMG – clicar no link alusivo à referida fase recursal - escolher a 

inscrição utilizada para este concurso – selecionar o grupo temático/questão, para 

cadastrar o recurso (sugere-se que o candidato tenha elaborado previamente as razões e 

apenas “copie e cole” no campo específico, visto que há limite de tempo de acesso) – 

clicar em criar recurso – conferir os dados e confirmar o envio; 

 

- Após confirmação de envio, não será possível, com a mesma inscrição, fazer 

alterações ou cadastrar outro recurso para a mesma questão; 

 

- É vedada qualquer identificação do candidato nas razões, sob pena de não 

conhecimento do recurso, nos termos do §2 do art. 64 do Regulamento do Concurso; 

 

- A sessão de julgamento ocorrerá no dia 10/12/18, na Procuradoria-Geral de Justiça 

(Salão Azul), avenida Álvares Cabral, nº 1690, 1º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo 

Horizonte/MG, em horário a ser informado posteriormente. 

 

 

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2018. 

 

 

 

João Medeiros Silva Neto 
Promotor de Justiça 

Secretário da Comissão do LVI Concurso 

  

http://www.gestaodeconcursos.com.br/

