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I Concurso Literário “Maria Firmina dos Reis” - CEMULHER: a visibilidade da
mulher pela janela literária

 
 
1º EDITAL DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
 
 
O presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar, Desembargador Cleones Carvalho Cunha, no uso de suas
atribuições que lhes são conferidas legalmente, vem, por meio deste, tornar públicas
alterações nos prazos para divulgação da lista com as inscrições deferidas, bem
como os prazos subsequentes, em razão da numerosíssima quantidade de inscritos
no presente certame.
 
Desse modo, os itens subsequentes passarão a viger nos seguintes termos:
 
 
IV – Das inscrições
 
…
 
5- A lista com as inscrições deferidas estará disponível no site do TJMA, dia 11 de
junho de 2021.
 
6- A interposição de recurso referente ao indeferimento de inscrições ocorrerá por
meio de formulário específico aos recursos, constante em anexo, no prazo de 2
(dois) dias úteis, a após a divulgação da lista provisória.
 
7 – A Comissão Julgadora avaliará os recursos recebidos e divulgará, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a lista definitiva de inscrições deferidas, desta não mais cabendo
recurso.
 
...
 
VI – Dos critérios de classificação, premiação e publicação das produções
literárias
 
 
3- Serão anunciados os 18 (dezoito) finalistas por categoria etária
(adolescentes/adultos) e respectivas subcategorias de produção literária (contos,
crônicas ou poemas), cabendo 3 (três) em cada subcategoria, no dia 20 de julho de
2021, sem a indicação da ordem dos classificados; referida lista com os finalistas
constará no site do TJMA e ali estará disponível, sob a responsabilidade do candidato
acompanhá-la.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

Gab. Des. Cleones Carvalho Cunha

 
 

EDT-GabDesCCC - 22021 / Código: 5A1527E32B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1

http://www.tjma.jus.br/validadoc.php


 
 
 

São Luís, 10 de maio de 2021.
 
 

DESEMBARGADOR CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica

e Familiar do TJMA
 
 

ANEXO I
 

MODELO DE RECURSO
 
 

RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES PROVISÓRIAS
 
 

Excelentissimo Senhor Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMA do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, CEMULHER/TJMA, nos termos do Edital de
Abertura/Regulamento nº12021 referente ao "I Concurso Literário “Maria Firmina
dos Reis”e documentos subsequentes,
 
 
 

Eu,
_____________________________________________________________________
                                           (identificação obrigatória – nome, RG, CPF)
 
 
 
 

Venho solicitar revisão da análise dos aspectos formais (preenchimento
correto da ficha de inscrição, documentos anexados, tipo de produção literária
adequada à produção inscrita no certame, etc), referentes ao indeferimento da
minha inscrição, haja vista que meu nome não figura na lista provisória de inscritos e o
faço, pelas seguintes razões:

 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

Gab. Des. Cleones Carvalho Cunha
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Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e

Familiar do Tjma
Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/05/2021 13:52 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
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