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SELETIVO SIMPLIFICADO DE ASSESSOR DE JUIZ PARA A 1ª VARA DA

COMARCA DE BARREIRINHAS
 
 

O Juiz Titular da 1ª Vara da Comarca de Barreirinhas, MM. José Pereira Lima Filho, ora
respondendo pela 2ª Vara da mesma Comarca, COMUNICA que fará teste seletivo
simplificado para o cargo de Assessor de Juiz, nos termos seguintes:
 
As Inscrições deverão ser realizadas com o envio do currículo e histórico escolar para o e-mail:
seletivo.assessor1vara@gmail.com, no período de 01 a 04.08.22 (até as 23:59 horas). Colocar na
área assunto apenas o nome completo e o celular/WhatsApp para contato.
 
Da seleção de currículos (1ª etapa): o resultado será divulgado no dia 10.08.22, até as 23:59 horas. A
comunicação se dará apenas aos candidatos selecionados, através de seus E-mails e/ou WhatsApps.
 
Da entrevista (2ª etapa):
 
Para a entrevista serão selecionados até 40 currículos.
 
A entrevista dar-se-á nos dias 11 e 12.08.22, a partir das 09:00 horas, por meio de videoconferência, no
seguinte link: https://vc.tjma.jus.br/jose-518-467.
 
Os respectivos horários serão informados no momento da divulgação do resultado.
 
Das Provas Subjetivas (3ª etapa)
 
Todos aqueles definitivamente aprovados na entrevista serão convocados para a fase das provas
subjetivas, as quais consistirão na elaboração de 02 (duas) questões dissertativas e 04 (quatro) peças
processuais, cujos temas estarão abarcados dentro do conteúdo programático indicado no Anexo I.
 
Para a prova serão selecionados apenas 10 candidatos.
 
O material para realização da avaliação prática será enviado via e-mail, no dia 12.08.2022, e as
respostas devem ser enviadas até as 23:59 do dia 14.08.2022.
 
Resultado final: 16.08.2022, com a comunicação para o candidato selecionado.
 
Observações:
 
I – requisitos para participar do seletivo: estudante ou bacharel em direito, apresentação do histórico
escolar e Carteira Nacional de Habilitação AB.
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II – quaisquer dos aprovados na entrevista poderá ser escolhido para o cargo, satisfeitos os demais
requisitos legais.
 
III – casos omissos serão decididos pelo realizador do certame.
 
Vencimento líquido: R$ 6.700,00 (aproximadamente).
 
 

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO das PROVAS SUBJETIVAS

 
Cível. Comércio. Crime. Fazenda Estadual, Fazenda Municipal e Saúde Públicas. Registros Públicos.
Fundações. Processamento e julgamento dos crimes de competência do juiz singular. Processamento e
julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal do Júri.
Entorpecentes. Crimes contra crianças e adolescentes, inclusive os de competência do Tribunal do Júri
e Presidência desse Tribunal. Execução Penal. Correições de presídios. Ações do art. 129, inciso II, da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Improbidade Administrativa. Habeas Corpus.
 

JOSÉ PEREIRA LIMA FILHO
Diretor do Fórum da Comarca de Barreirinhas - Intermediária

1ª Vara de Barreirinhas
Matrícula 183061
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