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O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito JOSÉ AMÉRICO ABREU COSTA, titular da 1ª Vara
da Infância e Juventude do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha de São Luís, nos
termos do edital EDT-1VIEJSL - 12022, c/c as disposições do edital EDT-1VIEJSL - 12023,
assim como do DOCUMENTO - 1412023, delegando poderes a este signatário para fins de
publicação, torna pública relação final de candidatos aprovados e convocados referentes ao
processo seletivo para o cargo de assessor judicial.
 
1. DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS)
 
1.2 Relação dos (as) candidatos (as) aprovados (as), em ordem alfabética:
 

BEATRIZ NUNES DE SOUSA BANDEIRA LIMA
 

EDUARDO FABRÍCIO SEGADILHA CARVALHO
 

SUEVYLLA BYANCA AMORIM PEREIRA 
 

TÂMARA RODRIGUES ARAÚJO SAMPAIO
 

YGOR FERNANDO CANTANHEDE RIBEIRO
 
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
2.1 Os (as) candidatos (as) serão convocados (as) para comparecer à sede da secretaria
judicial para entrevista final com o Juiz de Direito José Américo Abreu Costa, titular da
unidade, que será acompanhada pelo analista judiciário - direito e do secretário judicial.
 
2.2 A convocação para entrevista com o Magistrado será realizada por e-mail cadastrado
e/ou contato telefônico do (a) candidato (a), onde serão divulgadas as datas e horários de
comparecimento.
 
2.3 O presente seletivo terá caráter discricionário, haja vista tratar-se de cargo em comissão
de livre nomeação e exoneração, tendo por objetivo a seleção do (a) candidato (a) que
apresente melhor perfil para a nutreza dos trabalhos desenvolvidos na unidade judiciária em
referência, nos termos do item 1.2 do edital EDT-1VIEJSL - 12022.
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
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2.4 Eventuais esclarecimentos acerca deste documento poderão ser solicitadas pelo contato
(98) 3194 5775, em dias úteis local, das 8h as 18h, ou pelo balcão virtual, no endereço
eletrônico https://vc.tjma.jus.br/bvsecinf1slz.
 
2.5 Este documento foi expedido e confeccionado pelo signatário abaixo, de ordem do Juiz
de Direito, José Américo Abreu Costa, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude do Termo
Judiciário de São Luís.

KASSIO ROGERIO DE MORAES RIBEIRO
Secretário Judicial de Entrância Final

1ª Vara da Infância e Juventude de São Luis
Matrícula 148601
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