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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2021 - TJMA, 1º DE MARÇO DE 2021
 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo da Resolução RESOL-GP-602018, que dispõe sobre a
criação do programa de Residência em Prática Judiciária; e da Resolução RESOL-GP-152016
e suas atualizações (RESOL-GP–22019, RESOL-GP–582018, RESOL-GP–252018, RESOL-
GP–832017), que regulamenta o Programa de Estágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão, RESOLVE:

 
Retificar o EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº01/2021 DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO
REMUNERADO, DE 19 DE JANEIRO DE 2021, para nele fazer constar o que segue:

 
1) ONDE SE LÊ NO ITEM 6.14.
Do cronograma das etapas:

Etapa Data

Publicação do Edital 18/01/2021

Prazo para requerer isenção da taxa de inscrição 18/01/2021 a 19/01/2021

Divulgação da análise dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de
inscrição no site da ESMAM 21/01/2021

Prazo para interposição de recurso do resultado da isenção de inscrição 21/01/2021 a 22/01/2021

Inscrições no processo seletivo 21/01/2021 a 04/02/2021

Divulgação do resultado das inscrições deferidas e indeferidas 08/02

Prazo para interposição de recursos do resultado das inscrições
indeferidas.
Observação: Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail
seletivoesmam@tjma.jus.br. Não serão aceitos recursos por outros
meios. O candidato que não recorrer será automaticamente desligado
do processo seletivo e não terá direito à devolução da taxa de inscrição.

09 e 10/02

Divulgação da análise dos recursos do resultado das inscrições
indeferidas. 19/02
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Realização das provas 25/02/2021 a 02/03/2021

Publicação do caderno de questões e do gabarito provisório 03/03/2021
Interposição de recurso contra o gabarito provisório 03/03/2021 a 04/03/2021
Publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e repostas
aos recursos 18/03/2021

Interposição de recursos contra classificação provisória 18/03/2021 a 19/03/2021
Publicação das listas de classificação final definitiva e convocação dos
aprovados 26/03/2021

*Cronograma sujeito a alteração.
 
 
LEIA-SE:
 

Etapa Data

Publicação do Edital 18/01/2021

Prazo para requerer isenção da taxa de inscrição 18/01/2021 a 19/01/2021

Divulgação da análise dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de
inscrição no site da ESMAM 21/01/2021

Prazo para interposição de recurso do resultado da isenção de inscrição 21/01/2021 a 22/01/2021

Inscrições no processo seletivo 21/01/2021 a 04/02/2021

Divulgação do resultado das inscrições deferidas e indeferidas 08/02

Prazo para interposição de recursos do resultado das inscrições
indeferidas.
Observação: Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail
seletivoesmam@tjma.jus.br. Não serão aceitos recursos por outros
meios. O candidato que não recorrer será automaticamente desligado
do processo seletivo e não terá direito à devolução da taxa de inscrição.

09 e 10/02

Divulgação da análise dos recursos do resultado das inscrições
indeferidas. 19/02

Realização das provas 25/02/2021 a 05/03/2021

Publicação do caderno de questões e do gabarito provisório 08/03/2021
Interposição de recurso contra o gabarito provisório 09/03/2021
Publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e repostas 18/03/2021

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

Gabinete da Presidência
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aos recursos
Interposição de recursos contra classificação provisória 18/03/2021 a 19/03/2021
Publicação das listas de classificação final definitiva e convocação dos
aprovados 26/03/2021

*Cronograma sujeito a alteração.
 

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 01/03/2021 17:29 (LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA)
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