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TJ-MA publica edital de concurso com 63 vagas; remuneração de
até R$ 9 mil

O edital do concurso TJ-MA foi publicado no site do órgão. A seleção visa preencher 63 vagas efetivas em
cargos de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos iniciais chegam a R$ 9 mil. 

Foi publicado na noite de quarta-feira, 31, o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA). O certame que irá oferecer 63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas
serão realizadas no dia 29 de setembro.

 Vagas

As vagas serão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo.

As outras três chances são para cargos que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e
Edificações. Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige
bacharelado em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o
auxílio-alimentação de R$ 885.

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas – Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

 Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o candidato
deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e Imperatriz.

As provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva,
prova discursiva e análise de títulos.
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Edital TJ MA com 63 vagas é publicado; remuneração de até R$ 9
mil

O edital do concurso TJ-MA foi publicado no site do órgão. A seleção visa preencher 63 vagas efetivas em
cargos de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos iniciais chegam a R$9 mil

 

Foi publicado na noite dessa quarta-feira, 31, o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA). O certame que irá oferecer 63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas
serão realizadas no dia 29 de setembro.

Vagas

As vagas serão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos
que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e Edificações. 

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885. 

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas - Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o candidato
deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e Imperatriz.

As provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva,
prova discursiva e análise de títulos.

Fonte: O Imparcial
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Tribunal de Justiça do Maranhão divulga edital de concurso com
salários de até R$8230

1 de agosto de 2019 : 06:42

Estratégia Concurso

Foi publicado no dia 31 de julho o edital TJ MA, com vagas para os seguintes cargos:

Analista Judiciário (em diversas especialidades)
Oficial de Justiça
Técnico Judiciário (em diversas especialidades)
O concurso TJ MA será organizado pela FCC(Fundação Carlos Chagas). As provas serão realizadas no dia 29 de
setembro.

A remuneração inicial para os cargos de Analista é de R$ 8.230,00. Para o cargo de Oficial de Justiça, a
remuneração inicial é de R$ 6.883,85. Para os cargos de Técnico Judiciário, é de R$ 3.927,72. Além disso, os
servidores do Poder Judiciário do estado do Maranhão recebem um auxílio-alimentação de R$ 885,00.

Edital TJ MA: Principais datas do concurso
As inscrições do concurso TJ MA se iniciam no dia 05 de agosto. O encerramento das inscrições será no dia 28
de agosto.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de setembro. Na parte da manhã, serão realizadas as provas para
Técnico Judiciário. Na parte da tarde, serão as provas para Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

As provas discursivas serão aplicadas no mesmo dia. Para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça, a
prova discursiva será um “Estudo de Caso”. Para os cargos de Técnico Judiciário, a prova discursiva será uma
“Redação”.

Edital TJ MA: Cargos ofertados
O edital TJ MA prevê vagas para Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário. A seguir, veremos
quais são as especialidades para cada um desses cargos.

Edital TJ MA – Cargos de Analista Judiciário
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Desenvolvimento) – 04 vagas + CR
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Suporte e Rede) – 02 vagas + CR
Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Direito – 15 vagas + CR
Analista Judiciário – Assistente Social – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psicólogo – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psiquiatra – 01 vaga + CR



Edital TJ MA – Cargos de Técnico Judiciário
Técnico Judiciário – Apoio Técnico Administrativo – 20 vagas + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Hardware) – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Contabilidade – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Edificações – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Software) – CR
Edital TJ MA – Cargo de Oficial de Justiça
Oficial de Justiça – 15 vagas + CR
Edital TJ MA: local de aplicação das provas
As provas do concurso TJ MA serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, conforme opção
feita pelo candidato.

Disciplinas cobradas
As provas objetivas são compostas de 30 questões de Conhecimentos Gerais e 30 questões de Conhecimentos
Específicos.
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Sai edital do TJMA com 63 vagas; inscrições começam
segunda-feira

 

Foi publicado na noite dessa quarta-feira (31), o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA). O certame que irá oferecer 63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas
serão realizadas no dia 29 de setembro.

As vagas serão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos
que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e Edificações.

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885.

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas - Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o candidato
deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e Imperatriz.

As provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva,
prova discursiva e análise de títulos.

De O Imparcial 

The post Sai edital do TJMA com 63 vagas; inscrições começam segunda-feira appeared first on Blog do
Clodoaldo.
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TJMA publica edital para Concurso de Ingresso de Servidores

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
assinou nessa quarta-feira (31), o edital de abertura de inscrições do Concurso de Ingresso de Servidores para o
provimento de 63 vagas, distribuídas entre os cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico
Judiciário, e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão.

O concurso, que ficará a cargo da Fundação Carlos Chagas (FCC), se regerá pelas normas estabelecidas no
regulamento do concurso, aprovado pela Resolução nº 15/2019, publicada em 25 de abril de 2019 no Diário da
Justiça Eletrônico, pelo EDT-GP-32019 e pelas legislações aplicáveis.

As inscrições serão realizadas no período de 10h do dia 05/08/2019 às 14h do dia 28/08/2019 (observado o
horário de Brasília), via internet, no site www.concursosfcc.com.br, no valor de R$ 100, 00 para os cargos de
Nível Superior, e R$ 70,00 para os cargos que exigem Nível Médio.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, com previsão de
aplicação para o dia 29/09/2019. Os candidatos considerados habilitados na forma prevista no Edital terão
avaliados os títulos.

Todos os questionamentos relacionados ao Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao
Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, por meio de Fale Conosco, no endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone 3003-1771, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas
(horário de Brasília).

Confira informações detalhadas sobre o Concurso nos anexos abaixo.

- Edital de Abertura do Concurso de Ingresso;

- Regulamento do Concurso (RESOL-GP-152019).
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Tribunal de Justiça do Maranhão divulga edital de concurso com
salários de até R$ 8.230,00

Postado por blog do foguinho às 08:02

Resultado de imagem para JustiÃ§a
Foi publicado no dia 31 de julho o edital TJ MA, com vagas para os seguintes cargos:
Analista Judiciário (em diversas especialidades)
Oficial de Justiça
Técnico Judiciário (em diversas especialidades)
O concurso TJ MA será organizado pela FCC(Fundação Carlos Chagas). As provas serão realizadas no dia 29 de
setembro.
A remuneração inicial para os cargos de Analista é de R$ 8.230,00. Para o cargo de Oficial de Justiça, a
remuneração inicial é de R$ 6.883,85. Para os cargos de Técnico Judiciário, é de R$ 3.927,72. Além disso, os
servidores do Poder Judiciário do estado do Maranhão recebem um auxílio-alimentação de R$ 885,00.
Edital TJ MA: Principais datas do concurso
As inscrições do concurso TJ MA se iniciam no dia 05 de agosto. O encerramento das inscrições será no dia 28
de agosto.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de setembro. Na parte da manhã, serão realizadas as provas para
Técnico Judiciário. Na parte da tarde, serão as provas para Analista Judiciário e Oficial de Justiça.
As provas discursivas serão aplicadas no mesmo dia. Para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça, a
prova discursiva será um “Estudo de Caso”. Para os cargos de Técnico Judiciário, a prova discursiva será uma
“Redação”.
Edital TJ MA: Cargos ofertados
O edital TJ MA prevê vagas para Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário. A seguir, veremos
quais são as especialidades para cada um desses cargos.
Edital TJ MA – Cargos de Analista Judiciário
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Desenvolvimento) – 04 vagas + CR
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Suporte e Rede) – 02 vagas + CR
Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Direito – 15 vagas + CR
Analista Judiciário – Assistente Social – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psicólogo – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psiquiatra – 01 vaga + CR
Edital TJ MA – Cargos de Técnico Judiciário
Técnico Judiciário – Apoio Técnico Administrativo – 20 vagas + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Hardware) – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Contabilidade – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Edificações – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Software) – CR
Edital TJ MA – Cargo de Oficial de Justiça
Oficial de Justiça – 15 vagas + CR
Edital TJ MA: local de aplicação das provas
As provas do concurso TJ MA serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, conforme opção
feita pelo candidato.
Disciplinas cobradas
As provas objetivas são compostas de 30 questões de Conhecimentos Gerais e 30 questões de Conhecimentos



Específicos.
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TJ lança edital de concurso público com 63 vagas
 

Sede do TJMaO edital do concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) foi divulgado com 63 vagas
efetivas em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 9,1 mil.

Nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em várias áreas, com remuneração inicial de R$
4.812,72. O valor é composto pelo vencimento básico de R$ 3.927,72 mais o auxílio-alimentação de R$ 885 por
mês.

Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a 20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio
Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos que exigem cursos técnicos nas áreas de
informática, contabilidade e edificações.

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$ 7.768,85, já incluindo o auxílio-alimentação de R$
885.

As outras 25 são para analistas nas áreas de psiquiatria (1 vaga), psicologia (1 vaga), serviço social (1 vaga),
direito (15 vagas), engenharia mecânica (1 vaga), sistemas - suporte e rede (2 vagas) e desenvolvimento (4
vagas).

Esses dois últimos aceitam cursos superiores de ciências da computação, análise de sistema ou qualquer outro
na área de tecnologia da informação. Para analistas, a remuneração inicial é de R$ 9.115,35. O valor inclui o
vencimento básico inicial de R$ 8.230,35 e o auxílio-alimentação de R$ 885.

Além das vagas imediatas, o concurso TJ-MA visa formar cadastro de reserva para todas as carreiras do edital.
Desta forma, mais aprovados poderão ser convocados durante a validade da seleção.

Inscrições e provas

Os interessados em uma das vagas do concurso TJ-MA poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto. A
taxa custa R$ 70 para o nível médio e R$ 100 para o superior.

A prova objetiva está marcada para o dia 29 de setembro. A banca do concurso é a Fundação Carlos Chagas
(FCC).
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TJMA divulga edital de concurso com salário de até R$ 8230,00

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 9:05 | Comentar

Foi publicado no dia 31 de julho o edital TJ MA, com vagas para os seguintes cargos:

Analista Judiciário (em diversas especialidades)
Oficial de Justiça
Técnico Judiciário (em diversas especialidades)
O concurso TJ MA será organizado pela FCC(Fundação Carlos Chagas). As provas serão realizadas no dia 29 de
setembro.

A remuneração inicial para os cargos de Analista é de R$ 8.230,00. Para o cargo de Oficial de Justiça, a
remuneração inicial é de R$ 6.883,85. Para os cargos de Técnico Judiciário, é de R$ 3.927,72. Além disso, os
servidores do Poder Judiciário do estado do Maranhão recebem um auxílio-alimentação de R$ 885,00.

Edital TJ MA: Principais datas do concurso
As inscrições do concurso TJ MA se iniciam no dia 05 de agosto. O encerramento das inscrições será no dia 28
de agosto.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de setembro. Na parte da manhã, serão realizadas as provas para
Técnico Judiciário. Na parte da tarde, serão as provas para Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

As provas discursivas serão aplicadas no mesmo dia. Para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça, a
prova discursiva será um “Estudo de Caso”. Para os cargos de Técnico Judiciário, a prova discursiva será uma
“Redação”.

Edital TJ MA: Cargos ofertados
O edital TJ MA prevê vagas para Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário. A seguir, veremos
quais são as especialidades para cada um desses cargos.

Edital TJ MA – Cargos de Analista Judiciário
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Desenvolvimento) – 04 vagas + CR
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Suporte e Rede) – 02 vagas + CR
Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Direito – 15 vagas + CR
Analista Judiciário – Assistente Social – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psicólogo – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psiquiatra – 01 vaga + CR
Edital TJ MA – Cargos de Técnico Judiciário
Técnico Judiciário – Apoio Técnico Administrativo – 20 vagas + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Hardware) – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Contabilidade – 01 vaga + CR



Técnico Judiciário – Técnico em Edificações – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Software) – CR
Edital TJ MA – Cargo de Oficial de Justiça
Oficial de Justiça – 15 vagas + CR
Edital TJ MA: local de aplicação das provas
As provas do concurso TJ MA serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, conforme opção
feita pelo candidato.

Disciplinas cobradas
As provas objetivas são compostas de 30 questões de Conhecimentos Gerais e 30 questões de Conhecimentos
Específicos.
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“Flávio Dino descumpre decisão judicial e nega cirurgia de criança
de apenas 14 dias”, denuncia deputado Wellington...

 

Embora a Assembleia Legislativa do Maranhão esteja de recesso parlamentar, o deputado estadual Wellington
do Curso permanece em defesa da população e visitou, no início da tarde de hoje (30), a mãe de um recém
nascido de apenas 14 dias que está internado na UTI neonatal do Hospital Materno Infantil. A visita do
deputado Wellington foi motivada pela solicitação da própria mãe, que não aguenta mais sofrer com o descaso
do governador Flávio Dino que descumpre decisão judicial e nega a transferência do paciente para fazer o
tratamento em outro estado. 

Após conversar com a mãe da criança, o deputado estadual Wellington do Curso cobrou, em caráter de urgência,
que o governador Flávio Dino se pronuncie sobre o caso e, pelo menos, cumpra  a decisão judicial.

“Uma criança de apenas 14 dias padece internado em hospital e aguarda transferência para um local em que
possa fazer a cirurgia da qual necessita. A família já conseguiu decisão favorável e o governador Flávio Dino,
em sua frieza, descumpre decisão judicial e nega cirurgia para criança de apenas 14 dias. Governador, não
estamos contando com sua boa vontade e, muito menos, sensibilidade; mas entenda que é uma decisão judicial
e deve ser cumprida! Pare de maltratar a população mais carente do Maranhão”, disse o deputado Wellington.

Sobre o caso, a mãe da criança desabafou e pediu que o Governo do estado faça algo pelo seu filho.

“Nem mesmo a liminar foi cumprida. Até agora, não fizeram nada. Pra mim, o mais importante é a saúde do
meu filho e eles, infelizmente, não fazem nada”, desabafou Luzia, mãe do pequeno João Neto.

ENTENDA O CASO

João Neto é uma criança de apenas 14 dias que tem a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, que  é um
defeito congênito em que o lado esquerdo do coração está subdesenvolvido. A família já ingressou na justiça e
conseguiu decisão favorável em que o Governo do estado fica obrigado a garantir o tratamento fora de domicílio.
Apesar disso, o governador Flávio Dino negou a transferência da criança, que segue internada na UTI e corre
risco de morte.
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TJ-MA publica edital de concurso para salário de até R$ 9 mil

São 63 vagas para médio e superior; Remunerações iniciais vão de R$4.812,72 até R$ 9.115,35.

Fachada do Palácio Clóvis Beviláqua, na Praça Pedro II em São Luís, sede do TJ-MA…

Foi publicado na noite dessa quarta-feira, 31, o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA). O certame que irá oferecer 63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas
serão realizadas no dia 29 de setembro.

As vagas serão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos
que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e Edificações.

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885.

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas – Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o candidato
deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e Imperatriz. As
provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prova
discursiva e análise de títulos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PROCESSO SELETIVO
01/08/2019 - BLOG ELIAS LACERDA 
POSITIVA
Agora é oficial: Saiu o Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão que terá 63 vagas e salário de até 9 mil
reais

Pag.: 11

Agora é oficial: Saiu o Concurso do Tribunal de Justiça do
Maranhão que terá 63 vagas e salário de até 9 mil reais

Saiu! O edital do concurso TJ-MA foi publicado no site do órgão. A seleção visa preencher 63 vagas efetivas em
cargos de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos iniciais chegam a R$9 mil.

Foi publicado na noite dessa quarta-feira, 31, o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA). O certame que irá oferecer 63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas
serão realizadas no dia 29 de setembro.

Vagas

As vagas serão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos
que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e Edificações.

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885.

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas – Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o candidato
deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e Imperatriz.

As provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva,
prova discursiva e análise de títulos.

 

Do jornal O Imparcial, de São Luis
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Justiça determina bloqueio nas contas do Estado para estruturação
de delegacia no MA

1 de agosto de 2019

O juiz da 1ª Vara da comarca de Buriticupu, Raphael Leite Guedes, determinou novo bloqueio nas contas do
Governo do Estado, desta vez no valor de R$ R$ 710.000,00, pelo descumprimento de sentença judicial.

A decisão do magistrado ocorreu em razão do Estado do Maranhão não ter cumprido a tutela antecipada
concedida na sentença de mérito, proferida em 16 de abril de 2019.

Segundo a decisão proferida nesta quarta-feira (31), o Estado do Maranhão não cumpriu os seguintes itens em
que determinavam ; 1) designar e manter 3 (três) Delegados de Polícia Civil; 4 (quatro) Investigadores de
Polícia Civil; 1 (um) Perito Criminal; 1 (um) Médico Legista para a Delegacia de Polícia Civil de Buriticupu/MA,
concursados para os referidos cargos, no prazo de 10 (dez) dias; bem como proceder a reserva das vagas
mencionadas no concurso público em andamento para posterior nomeação e lotação na Comarca de Buriticupu
(MA).

Segundo o Juiz além do item ‘1’ não foi cumprido também o trecho da sentença que determinava: ‘4) destinar
recursos materiais suficientes à Polícia Civil de Buriticupu/MA para o exercício das atividades da polícia
judiciária, tais como: viaturas, rádios, combustível, armamento, bem como para as atividades de limpeza da
delegacia, bem como o fornecimento imediato de água potável para o consumo dos detentos através de
purificadores de água e atendimento médico aos detentos, podendo o ente demandado firmar convênio/parceria
com o Município de Buriticupu/MA e o implemento de programa permanente de limpeza e desinfecção das
celas.’

Na última quinta-feira(25) Dr. Raphael realizou visita a delegacia de Polícia civil de Buriticupu, onde pode
constatar o descumprimento da ordem judicial.
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SAIU! Divulgado edital do concurso do TJMA; baixe aqui

Publicado em 1 de agosto de 2019 por gilbertoleda

Foi divulgado nesta semana o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o certame terá provas no dia 29 de setembro.

Os servidores do Poder Judiciário do estado do Maranhão recebem auxílio-alimentação de R$ 885,00 e
remunerações iniciais de:

Analista Judiciário – R$ 8.230,00
Oficial de Justiça – R$ 6.883,85.
Técnico Judiciário – R$ 3.927,72
Baixe aqui o edital

As inscrições do concurso TJ MA estarão abertas a parti do dia 05 de agosto e seguirão até o dia 28 de agosto.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de setembro. Na parte da manhã serão realizadas as provas para
Técnico Judiciário e na parte da tarde, serão as provas para Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

As provas discursivas serão aplicadas no mesmo dia das provas objetivas.

Para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça, a prova discursiva será um “Estudo de Caso”. Para os
cargos de Técnico Judiciário, a prova discursiva será uma “Redação”.

Edital TJ MA: Cargos ofertados
O edital TJ MA prevê vagas para Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário. A seguir, veremos
quais são as especialidades para cada um desses cargos.

EDITAL TJ MA – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Desenvolvimento) – 04 vagas + CR
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Suporte e Rede) – 02 vagas + CR
Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Direito – 15 vagas + CR
Analista Judiciário – Assistente Social – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psicólogo – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psiquiatra – 01 vaga + CR
EDITAL TJ MA – CARGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
Técnico Judiciário – Apoio Técnico Administrativo – 20 vagas + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Hardware) – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Contabilidade – 01 vaga + CR



Técnico Judiciário – Técnico em Edificações – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Software) – CR
EDITAL TJ MA – CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA
Oficial de Justiça – 15 vagas + CR
Edital TJ MA: local de aplicação das provas
As provas do concurso TJ MA serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, conforme opção
feita pelo candidato no momento da inscrição.

Disciplinas cobradas
Todos os cargos contarão com Provas Objetivas (conhecimentos gerais e específicos), Discursivas (estudo de
caso para nível superior e redação para nível médio) e Avaliação de Títulos.

As provas objetivas são compostas de 30 questões de Conhecimentos Gerais(peso 1) e 30 questões de
Conhecimentos Específicos (peso2).

Veja a composição das provas nas tabelas abaixo:

Edital TJ MA - Provas de Analista Judiciário e Oficial de Justiça
Edital TJ MA – Provas de Analista Judiciário e Oficial de Justiça
Edital TJ MA - Provas de Analista Judiciário (Analista de Sistemas)
Edital TJ MA – Provas de Analista Judiciário (Analista de Sistemas)
Edital TJ MA - Provas de Técnico Judiciário (exceto Técnico em Informática)
Edital TJ MA – Provas de Técnico Judiciário (exceto Técnico em Informática)
Edital TJ MA - Provas de Técnico Judiciário (Técnico em Informática)
Edital TJ MA – Provas de Técnico Judiciário (Técnico em Informática)

Provas Discursivas

A Prova Discursiva – Estudo de Caso – constará de 01 questão prática (máximo de 30 linhas), para o qual o
candidato deverá apresentar, por escrito, a solução. O tema versará sobre conteúdo pertinente a
Conhecimentos Específicos

Na Prova Discursiva – Redação – o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo (mínimo de
20 linhas e máximo de 30) a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado
necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos referido no edital.

Dos Títulos

Para os cargos de Analista e Oficial de Justiça serão limitados ao valor máximo de 1,50 ponto, observado o
limite máximo para cada item:

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação stricto
sensu, em nível de Doutorado, na área de atuação para a qual está concorrendo, acompanhado do Histórico
Escolar – 1,50 pontos
Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação stricto
sensu, em nível de Mestrado, na área de atuação para a qual está concorrendo, acompanhado do Histórico
Escolar. – 0,70 pontos
Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização, na área de atuação



para a qual está concorrendo, com carga horária mínima de 360 horas, desde que tenha sido apresentada
monografia, devidamente aprovada, para obtenção do título, acompanhado do Histórico Escolar. – 0,30 pontos
Para os cargos de Técnico Judiciário serão limitados ao valor máximo de 0,50 ponto, observado o limite máximo
para cada item:

Diploma de curso superior em qualquer área de conhecimento – 0,50 pontos
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TJMA divulga edital de concurso com salários de até R$ 8 mil

Publicado em 1 de agosto de 2019

O Tribunal de Justiça do Maranhão divulgou, ontem, edital de concurso público para provimentos de cargos de
níveis técnico, médio e superior na estrutura administrativa do Poder.

Estão sendo oferecidas 63 vagas. A organização do certame está sob a responsabilidade da Fundação Carlos
Chagas.

Nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em várias áreas, com remuneração inicial de
R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a 20 vagas de técnico judiciário da área de
Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos que exigem cursos técnicos nas áreas de
Informática, Contabilidade e Edificações.

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885.

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas – Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora.

A taxa de inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o
candidato deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e
Imperatriz.
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TJ do Maranhão divulga edital de concurso com salários de até
R$8230 Comentários 0

POSTAGEM DE : REBELDE DATA : 01/08/2019 NOTÍCIA GERAL
 
Estratégia Concurso
 
Foi publicado no dia 31 de julho o edital TJ MA, com vagas para os seguintes cargos:
 
Analista Judiciário (em diversas especialidades)
Oficial de Justiça
Técnico Judiciário (em diversas especialidades)
O concurso TJ MA será organizado pela FCC(Fundação Carlos Chagas). As provas serão realizadas no dia 29 de
setembro.
 
A remuneração inicial para os cargos de Analista é de R$ 8.230,00. Para o cargo de Oficial de Justiça, a
remuneração inicial é de R$ 6.883,85. Para os cargos de Técnico Judiciário, é de R$ 3.927,72. Além disso, os
servidores do Poder Judiciário do estado do Maranhão recebem um auxílio-alimentação de R$ 885,00.
 
Edital TJ MA: Principais datas do concurso
As inscrições do concurso TJ MA se iniciam no dia 05 de agosto. O encerramento das inscrições será no dia 28
de agosto.
 
As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de setembro. Na parte da manhã, serão realizadas as provas para
Técnico Judiciário. Na parte da tarde, serão as provas para Analista Judiciário e Oficial de Justiça.
 
As provas discursivas serão aplicadas no mesmo dia. Para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça, a
prova discursiva será um “Estudo de Caso”. Para os cargos de Técnico Judiciário, a prova discursiva será uma
“Redação”.
 
Edital TJ MA: Cargos ofertados
O edital TJ MA prevê vagas para Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário. A seguir, veremos
quais são as especialidades para cada um desses cargos.
 
Edital TJ MA – Cargos de Analista Judiciário
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Desenvolvimento) – 04 vagas + CR
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Suporte e Rede) – 02 vagas + CR
Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Direito – 15 vagas + CR
Analista Judiciário – Assistente Social – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psicólogo – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psiquiatra – 01 vaga + CR
Edital TJ MA – Cargos de Técnico Judiciário
Técnico Judiciário – Apoio Técnico Administrativo – 20 vagas + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Hardware) – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Contabilidade – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Edificações – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Software) – CR
Edital TJ MA – Cargo de Oficial de Justiça



Oficial de Justiça – 15 vagas + CR
Edital TJ MA: local de aplicação das provas
As provas do concurso TJ MA serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, conforme opção
feita pelo candidato.
 
Disciplinas cobradas
As provas objetivas são compostas de 30 questões de Conhecimentos Gerais e 30 questões de Conhecimentos
Específicos.
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Urgente: TJMA manda soltar vereador de Vitória do Mearim preso
por comercializar munições com ciganos

Jailson Mendes / 1 de agosto de 2019

A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão acaba de mandar soltar o vereador Oziel
Gomes da Silva, de Vitória do Mearim. O parlamentar está preso desde o dia 26 de junho e outros seis
parlamentares estão afastados após uma operação envolvendo gravações de áudios.

Segundo as informações chegadas agora ao Blog do Jailson Mendes, após o desembargador José Luiz Oliveira
de Almeida negar a soltura do vereador no dia 12 de julho, os advogados recorreram ao plenário da segunda
turma e decidiram, no pleno, reformar a decisão e soltar o vereador.

Oziel Gomes da Silva tinha sido preso na operação que levou para a cadeia 7 vereadores de Vitória do Mearim
após o marido da gestora da cidade, Almir Coelho, gravar os parlamentares pedindo propinas para recusarem
uma CPI criada na Câmara de Vereadores contra Dídima Coelho. No âmbito da operação, o Gaeco descobriu
que o vereador estava comercializando munições com ciganos na cidade de Miranda do Norte.

Com isso, o Ministério Público pediu o afastamento de todos os vereadores envolvidos e a prisão de Oziel. Agora,
ele será solto ainda hoje, segundo as informações passadas ao Blog do Jailson Mendes. O alvará de soltura já foi
expedido, mas a decisão que mandou soltar o parlamentar ainda não foi publicada no site do TJMA até o
fechamento desta matéria.

Todos os comentários desta matéria são de responsabilidade do autor do comentário. O blog não se
responsabiliza por opiniões de terceiros. Obrigado!!!
WhatsAppTwitterFacebookE-mailTelegramLinkedIn



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PROCESSO SELETIVO
01/08/2019 - BLOG JORGE ARAGÃO 
POSITIVA
Lançado o Edital para o concurso público do TJ do Maranhão 

Pag.: 17

Lançado o Edital para o concurso público do TJ do Maranhão

por Jorge Aragão

01 ago 2019

Depois da modificação feita pela Assembleia Legislativa a pedido do Poder Judiciário, que determinou a
exigência do curso de Direito para o cargo de Oficial de Justiça, o Tribunal de Justiça do Maranhão divulgou
oficialmente o edital para o concurso do órgão.

Serão ofertadas 63 vagas para os níveis médio e superior. As remunerações iniciais variam entre R$ 4.812,72 e
R$ 9.115,35, considerando vencimentos e benefícios. A prova está marcada para ser realizada no dia 29 de
setembro deste ano.

As inscrições serão iniciadas na segunda-feira, dia 5 de agosto, e vão até o dia 28 do mesmo mês. A taxa para
vagas de nível superior custa R$ 100 e para nível média, R$ 70. Quem quiser solicitar a isenção na taxa, tem
que fazer no período de 5 a 9 de agosto.

No momento da inscrição pelo site da Fundação Carlos Chagas, o candidato pode escolher São Luis, Caxias ou
Imperatriz como local da prova marcada par ser realizada no dia 29 de setembro.

As vagas ofertadas são para técnico judiciário, analista judiciário e oficial de justiça. Para analista judiciário
(nível superior), os cargos são analista de sistemas, engenheiro mecânico, direito, assistente social, psicólogo e
psiquiatra.

Para oficial de justiça apenas com nível superior em direito. Para técnico judiciário (nível médio), os cargos são
de apoio técnico administrativo, técnico em informática, técnico em contabilidade e técnico em edificações.

Nas provas objetivas, o candidato vai responder a 30 questões de conhecimento geral e outras 30 de
conhecimentos específicos. O concurso tem ainda a redação e prova de títulos.

É aguardar e conferir.
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Tribunal de Justiça do Maranhão publica edital de concurso público

Júlio Diniz1 de agosto de 20190

Publicado o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA). O certame que irá oferecer
63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas serão realizadas no dia 29 de
setembro.

As vagas estão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos
que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e Edificações.

As vagas destinadas a nível superior, são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige
bacharelado em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o
auxílio-alimentação de R$885.

As  23 vagas  são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas – Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o candidato
deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e Imperatriz.

As provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva,
prova discursiva e análise de títulos.
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NOTA CEMAR – Decisão judicial do Tribunal de Justiça sobre caso
da criança com paralisia cerebral
 

 NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Cemar informa que já tomou ciência da decisão judicial em questão e, já havia efetuado a instalação de um
medidor exclusivo para o consumo de energia elétrica dos equipamentos médicos na residência citada.

A Companhia teve ainda, o reconhecimento do Tribunal de Justiça do Maranhão de que a responsabilidade em
assegurar a proteção do cidadão enfermo é do Estado, ao qual caberá custear com o pagamento do consumo de
energia elétrica excedente, correspondente aos equipamentos, conforme divulgado na decisão.

 Assessoria de Imprensa Cemar
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Edital TJ MA: SAIU Edital com 63 Vagas! Inicial de até R$ 9 mil!

Foi publicado no dia 31 de julho o edital TJ MA, com vagas para os seguintes cargos:

Analista Judiciário (em diversas especialidades)
Oficial de Justiça
Técnico Judiciário (em diversas especialidades)
O concurso TJ MA será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas serão realizadas no dia 29 de
setembro.

Os servidores do Poder Judiciário do estado do Maranhão recebem um auxílio-alimentação de R$ 885,00 e
remunerações iniciais de:

Analista Judiciário – R$ 8.230,00
Oficial de Justiça – R$ 6.883,85.
Técnico Judiciário – R$ 3.927,72
Edital TJ MA: Principais datas do concurso
As inscrições do concurso TJ MA estarão abertas a parti do dia 05 de agosto e seguirão até o dia 28 de agosto.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de setembro. Na parte da manhã serão realizadas as provas para
Técnico Judiciário e na parte da tarde, serão as provas para Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

As provas discursivas serão aplicadas no mesmo dia das provas objetivas.

Para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça, a prova discursiva será um “Estudo de Caso”. Para os
cargos de Técnico Judiciário, a prova discursiva será uma “Redação”.

Edital TJ MA: Cargos ofertados
O edital TJ MA prevê vagas para Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário. A seguir, veremos
quais são as especialidades para cada um desses cargos.

Edital TJ MA – Cargos de Analista Judiciário
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Desenvolvimento) – 04 vagas + CR
Analista Judiciário – Analista de Sistemas (Suporte e Rede) – 02 vagas + CR
Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Direito – 15 vagas + CR
Analista Judiciário – Assistente Social – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psicólogo – 01 vaga + CR
Analista Judiciário – Psiquiatra – 01 vaga + CR
Edital TJ MA – Cargos de Técnico Judiciário
Técnico Judiciário – Apoio Técnico Administrativo – 20 vagas + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Hardware) – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Contabilidade – 01 vaga + CR



Técnico Judiciário – Técnico em Edificações – 01 vaga + CR
Técnico Judiciário – Técnico em Informática (Software) – CR
Edital TJ MA – Cargo de Oficial de Justiça
Oficial de Justiça – 15 vagas + CR
Edital TJ MA: local de aplicação das provas
As provas do concurso TJ MA serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, conforme opção
feita pelo candidato no momento da inscrição.

Disciplinas cobradas
Todos os cargos contarão com Provas Objetivas (conhecimentos gerais e específicos), Discursivas (estudo de
caso para nível superior e redação para nível médio) e Avaliação de Títulos.

As provas objetivas são compostas de 30 questões de Conhecimentos Gerais (peso 1) e 30 questões de
Conhecimentos Específicos (peso2).

Veja a composição das provas nas tabelas abaixo:

Edital TJ MA - Provas de Analista Judiciário e Oficial de Justiça
Edital TJ MA – Provas de Analista Judiciário e Oficial de Justiça
Edital TJ MA - Provas de Analista Judiciário (Analista de Sistemas)
Edital TJ MA – Provas de Analista Judiciário (Analista de Sistemas)
Edital TJ MA - Provas de Técnico Judiciário (exceto Técnico em Informática)
Edital TJ MA – Provas de Técnico Judiciário (exceto Técnico em Informática)
Edital TJ MA - Provas de Técnico Judiciário (Técnico em Informática)
Edital TJ MA – Provas de Técnico Judiciário (Técnico em Informática)
Provas Discursivas

A Prova Discursiva – Estudo de Caso – constará de 01 questão prática (máximo de 30 linhas), para o qual o
candidato deverá apresentar, por escrito, a solução. O tema versará sobre conteúdo pertinente a
Conhecimentos Específicos

Na Prova Discursiva – Redação – o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo (mínimo de
20 linhas e máximo de 30) a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado
necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos referido no edital.

Dos Títulos

Para os cargos de Analista e Oficial de Justiça serão limitados ao valor máximo de 1,50 ponto, observado o
limite máximo para cada item:

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação stricto
sensu, em nível de Doutorado, na área de atuação para a qual está concorrendo, acompanhado do Histórico
Escolar – 1,50 pontos
Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação stricto
sensu, em nível de Mestrado, na área de atuação para a qual está concorrendo, acompanhado do Histórico
Escolar. – 0,70 pontos
Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização, na área de atuação
para a qual está concorrendo, com carga horária mínima de 360 horas, desde que tenha sido apresentada
monografia, devidamente aprovada, para obtenção do título, acompanhado do Histórico Escolar. – 0,30 pontos



Para os cargos de Técnico Judiciário serão limitados ao valor máximo de 0,50 ponto, observado o limite máximo
para cada item:

Diploma de curso superior em qualquer área de conhecimento – 0,50 pontos
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Concurso no TJ-MA: Edital com 63 vagas é publicado e tem
remuneração de até R$ 9 mil

 

O edital do concurso TJ-MA foi publicado no site do órgão. A seleção visa preencher 63 vagas efetivas em
cargos de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos iniciais chegam a R$9 mil.

Foi publicado na noite dessa quarta-feira, 31, o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA). O certame que irá oferecer 63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas
serão realizadas no dia 29 de setembro.

Vagas

As vagas serão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos
que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e Edificações. 

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885. 

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas - Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o candidato
deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e Imperatriz.

As provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva,
prova discursiva e análise de títulos. Acesse aqui o edital. (O Imparcial)
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Tribunal de Justiça divulga edital com 63 vagas, confira
 

O Tribunal de Justiça do Maranhão divulgou, ontem, edital de concurso público para provimentos de cargos de
níveis técnico, médio e superior na estrutura administrativa do Poder.

CONFIRA O EDITAL AQUI

Estão sendo oferecidas 63 vagas. A organização do certame está sob a responsabilidade da Fundação Carlos
Chagas.

Nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em várias áreas, com remuneração inicial de
R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a 20 vagas de técnico judiciário da área de
Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos que exigem cursos técnicos nas áreas de
Informática, Contabilidade e Edificações.

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885.

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas – Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora.

A taxa de inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o
candidato deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e
Imperatriz.
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Divulgado edital para concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão

 

O edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) foi divulgado com oferta de 63 vagas para
os níveis médio e superior. As remunerações iniciais variam entre R$ 4.812,72 e R$ 9.115,35, considerando
vencimentos e benefícios. A prova está marcada para ser realizada no dia 29 de setembro deste ano.

As inscrições começam dia 5 de agosto e vão até dia 28 do mesmo mês. Para solicitar a isenção na taxa, o
período é de 5 a 9 de agosto. A taxa para vagas de nível superior custa R$ 100 e para nível média, R$ 70.

No momento da inscrição pelo site da Fundação Carlos Chagas, o candidato pode escolher São Luis, Caxias ou
Imperatriz como local da prova marcada par ser realizada no dia 29 de setembro.

As vagas ofertadas são para técnico judiciário, analista judiciário e oficial de justiça. Para analista judiciário
(nível superior), os cargos são analista de sistemas, engenheiro mecânico, direito, assistente social, psicólogo e
psiquiatra.

Para oficial de justiça apenas com nível superior em direito. Para técnico judiciário (nível médio), os cargos são
de apoio técnico administrativo, técnico em informática, técnico em contabilidade e técnico em edificações.

Nas provas objetivas, o candidato vai responder a 30 questões de conhecimento geral e outras 30 de
conhecimentos específicos. O concurso tem ainda a redação e prova de títulos.
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Saiu o edital do TJ MA. Provas em setembro

Do total de vagas abertas, 5% serão destinadas para pessoas com deficiência (PcDs) e 20% ficam para os
candidatos negros.

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ-MA) divulgou na manhã de hoje, dia 01 de agosto, por meio da
Fundação Carlos Chagas, o edital normativo do grande concurso público que visa preencher 63 vagas e formar
cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior nas funções de Oficial de Justiça, Analista e Técnico
Judiciário do quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Do total de vagas abertas, 5% serão destinadas para pessoas com deficiência (PcDs) e 20% ficam para os
candidatos negros.

Anúncios

 Para candidatos de nível superior há 25 vagas na carreira de Analista Judiciário nas especialidades/cargos de
Analista de Sistemas/Desenvolvimento (4), Analista de Sistemas/Suporte e Rede (2), Engenheiro Mecânico (1),
Direito (15), Assistente Social (1), Psicólogo (1) e Psiquiatra (1). O salário será de R$ 8.230,35.

Para o cargo de Oficial de Justiça são 15 vagas na função que exige diploma ou certificado de graduação de
bacharel em direito, expedido por instituição de ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. A
remuneração deste cargo é de R$ 6.883,85.

Já para aqueles com formação de ensino médio completo ou técnico são ofertadas 23 vagas de Técnico
Judiciário nas especialidades de Apoio Técnico Administrativo (20), Técnico em Informática/Hardware (1),
Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Edificações (1) e Técnico em Informática/Software (Cr). O
vencimento Inicial é de R$ 3.927,72.

 
Prepare-se: Apostila de estudo específica para cargos do concurso TJMA

O Tribunal de Justiça oferece ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 885,00 por mês para todos os servidores.

Inscrição TJMA
As inscrições no concurso estarão abertas pela internet, por meio do endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br no período de 10h do dia 05 de agosto até as 14h do dia 28 de agosto de 2019. A taxa
de inscrição custa R$ 70,00 para Técnico e R$ 100,00 para Analista Judiciário e Oficial de Justiça, devendo ser
paga até o dia 28 de agosto, em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios.

Provas do TJMA em setembro
O concurso público constará de provas objetivas com 60 questões de língua portuguesa, raciocínio



lógico-matemático, história e geografia do estado do Maranhão, organização judiciária estadual e
conhecimentos específicos, mais prova discursiva (estudo de caso) e avaliação de títulos para Analista Judiciário
e Oficial de Justiça, além de redação e prova de títulos para Técnico Judiciário.

As provas serão aplicadas no dia 29 de setembro de 2019, nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, com
horários e locais divulgadas por meio de edital de convocação para provas, a ser publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do estado, no site da Fundação Carlos Chagas, e por meio de cartões informativos que serão
encaminhados aos candidatos por e-mail no dia 19 de setembro

 
O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado a partir das 17h do dia 30 de setembro e os gabaritos
definitivos sairão no dia 14 de novembro.

O concurso público terá validade de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Resumo do Concurso TJ-MA
Vagas: 63
Nível Médio, Técnico e Superior
Salários: R$ 3.927,72 para nível médio e de R$ 6.883,85 a R$ 8.230,35 para nível superior.
Benefício: R$ 885,00 Vale-alimentação
Inscrições de 05 a 28/08
Provas em 29/09
Ehttps://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tribunal-de-justica-do-estado-do-maranhao-tj-ma/?
gclid=CjwKCAjwm4rqBRBUEiwAwaWjjFPiLCOIBP8Up-nQNUyJy4sMCqETJkQH_Zr1C793QDWAwAUSz3-O8RoC
Rd4QAvD_BwE
https://www.acheconcursos.com.br/concursos-maranhao/concurso-tjma-2019-edital-inscricao-38690
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TJMA publica edital para Concurso de Ingresso de Servidores

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
assinou nessa quarta-feira (31), o edital… [ … ]

 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
assinou nessa quarta-feira (31), o edital de abertura de inscrições do Concurso de Ingresso de Servidores para o
provimento de 63 vagas, distribuídas entre os cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico
Judiciário, e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão.

O concurso, que ficará a cargo da Fundação Carlos Chagas (FCC), se regerá pelas normas estabelecidas no
regulamento do concurso, aprovado pela Resolução nº 15/2019, publicada em 25 de abril de 2019 no Diário da
Justiça Eletrônico, pelo EDT-GP-32019 e pelas legislações aplicáveis.

As inscrições serão realizadas no período de 10h do dia 05/08/2019 às 14h do dia 28/08/2019 (observado o
horário de Brasília), via internet, no site www.concursosfcc.com.br , no valor de R$ 100, 00 para os cargos de
Nível Superior, e R$ 70,00 para os cargos que exigem Nível Médio.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, com previsão de
aplicação para o dia 29/09/2019. Os candidatos considerados habilitados na forma prevista no Edital terão
avaliados os títulos.

Todos os questionamentos relacionados ao Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao
Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, por meio de Fale Conosco, no endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone 3003-1771, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas
(horário de Brasília).
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Sai edital do concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão

 

 

O edital do concurso TJ-MA - Tribunal de Justiça do Maranhão - foi publicado nesta quarta-feira, 31, no site do
órgão. Conforme adiantado, a seleção visa preencher 63 vagas efetivas em cargos de níveis médio, técnico e
superior. Os ganhos iniciais chegam a R$ 4 mil.

Nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em várias áreas, com remuneração inicial de
R$4.812,72. O valor é composto pelo vencimento básico de R$3.927,72 mais o auxílio-alimentação de R$885 por
mês.

Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a 20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio
Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos que exigem curso técnicos nas áreas de
Informática, Contabilidade e Edificações.

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,85, já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885.

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas - Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro).

Esses dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro
na área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35. O valor inclui o
vencimento básico inicial de R$8.230,35 e o auxílio-alimentação de R$885.

Além das vagas imediatas, o concurso TJ-MA visa formar cadastro de reserva para todas as carreiras do edital.
Desta forma, mais aprovados poderão ser convocados durante a validade da seleção.

O prazo será de dois anos contados a partir da homologação dos resultados finais e poderá ser prorrogado por
igual período. As contratações serão feitas pelo regime estatutário, que garante estabilidade.

Prazo de inscrição do concurso vai até final de agosto

Os interessados em uma das vagas do concurso TJ-MA poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto. Os
cadastros serão aceitos no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora.



Para confirmar a participação será preciso pagar uma taxa, cujo valor é de R$70 para o nível médio e R$100
para o superior. O boleto bancário deverá ser quitado até o último dia de inscrição. Poderão pedir isenção do
pagamento, até o dia 9 de agosto, pessoas em uma das seguintes condições: eleitor convocado e nomeado pela
Justiça Eleitoral do Maranhão para prestar serviços no período eleitoral;doador de medula óssea e doador
regular de sangue; e cidadão que comprovar estar desempregado e que a renda familiar per capita/mês não
seja superior a R$100.

Provas objetivas serão aplicadas em setembro
Os candidatos do concurso TJ-MA serão avaliados por meio de prova objetiva, prova discursiva e análise de
títulos. As duas primeiras serão realizadas no dia 29 de setembro, com duração máxima de quatro horas. A
aplicação ocorrerá no turno da manhã para técnico e à tarde para oficial e analista.
No exame de múltipla escolha os candidatos terão que responder a 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos
Gerais (peso 1) e 30 de Conhecimentos Específicos (peso 2). A primeira parte abrange as disciplinas de:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

História e Geografia do Estado do Maranhão

Organização Judiciária Estadual

Será aprovado na prova objetiva quem obtiver, no mínimo, 50% de acerto na prova de Conhecimentos Gerais
50% na prova de Conhecimentos Específicos. A prova discursiva consistirá em um estudo de caso para os
candidatos no nível superior e uma redação para os de níveis médio e técnico.
Os candidatos considerados habilitados nas etapas anteriores terão seus títulos avaliados. Os documentos
deverão ser entregues em data a ser divulgada no edital de convocação, em 19 de setembro. Os documentos
deverão ser entregues em data a ser divulgada no edital de convocação, em 19 de setembro.
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Divulgado edital para concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão

01/08/2019  admin  Brasil, Destaques, Educação, Governo do Maranhão, Maranhão, Mundo, Política, Tecnologia

Remunerações iniciais variam entre R$ 4.812,72 e R$ 9.115,35, considerando vencimentos e benefícios. A prova
está marcada para o dia 29 de setembro.

Tribunal de Justiça do Maranhão tem concurso este ano — Foto: Divulgação/CNJ
O edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) foi divulgado com oferta de 63 vagas para
os níveis médio e superior. As remunerações iniciais variam entre R$ 4.812,72 e R$ 9.115,35, considerando
vencimentos e benefícios. A prova está marcada para ser realizada no dia 29 de setembro deste ano.

As inscrições começam dia 5 de agosto e vão até dia 28 do mesmo mês. Para solicitar a isenção na taxa, o
período é de 5 a 9 de agosto. A taxa para vagas de nível superior custa R$ 100 e para nível média, R$ 70.

No momento da inscrição pelo site da Fundação Carlos Chagas, o candidato pode escolher São Luis, Caxias ou
Imperatriz como local da prova marcada par ser realizada no dia 29 de setembro.

As vagas ofertadas são para técnico judiciário, analista judiciário e oficial de justiça. Para analista judiciário
(nível superior), os cargos são analista de sistemas, engenheiro mecânico, direito, assistente social, psicólogo e
psiquiatra.

Para oficial de justiça apenas com nível superior em direito. Para técnico judiciário (nível médio), os cargos são
de apoio técnico administrativo, técnico em informática, técnico em contabilidade e técnico em edificações.

Nas provas objetivas, o candidato vai responder a 30 questões de conhecimento geral e outras 30 de
conhecimentos específicos. O concurso tem ainda a redação e prova de títulos. (Por G1 Maranhão — São Luís,
MA)
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TJ divulga edital de concurso público

 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
assinou nessa quarta-feira (31), o edital de abertura de inscrições do Concurso de Ingresso de Servidores para o
provimento de 63 vagas, distribuídas entre os cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico
Judiciário, e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão.

O concurso, que ficará a cargo da Fundação Carlos Chagas (FCC), se regerá pelas normas estabelecidas no
regulamento do concurso, aprovado pela Resolução nº 15/2019, publicada em 25 de abril de 2019 no Diário da
Justiça Eletrônico, pelo EDT-GP-32019 e pelas legislações aplicáveis.

As inscrições serão realizadas no período de 10h do dia 05/08/2019 às 14h do dia 28/08/2019 (observado o
horário de Brasília), via internet, no site www.concursosfcc.com.br , no valor de R$ 100, 00 para os cargos de
Nível Superior, e R$ 70,00 para os cargos que exigem Nível Médio.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, com previsão de
aplicação para o dia 29/09/2019. Os candidatos considerados habilitados na forma prevista no Edital terão
avaliados os títulos.

Todos os questionamentos relacionados ao Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao
Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, por meio de Fale Conosco, no endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone 3003-1771, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas
(horário de Brasília).
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TJ-MA divulga edital de concurso com salários de até R$ 9 mil

As inscrições começam no dia 8 de agosto e prosseguem até o dia 28.

01/08/2019 Menos de um minuto

Tribunal de Justiça do Maranhão. (Foto: Divulgação/CNJ)

 O Tribunal de Justiça do Maranhão divulgou, nessa quarta-feira (31), o edital do concurso público que visa
preencher 63 vagas e formar cadastro de reserva para cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico
Judiciário. A banca organizadora do concurso é a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Confira o edital Aqui.

As vagas são de técnico judiciário com remuneração inicia de R$ 4.812,72 para quem possui ensino médio
completo. São 20 vagas.

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem 15 vagas. O salário inicial é de R$ 7.768,8, já incluindo o auxílio-alimentação de R$ 885.

As outras vagas são para Psiquiatria (01), Psicologia (01), Serviço Social (01), Direito (15), Engenharia
Mecânica (01), Sistemas – Suporte e Rede (02) e Desenvolvimento (04). Para analistas, a remuneraçao inicial é
de R$ 9.115,35.

As inscrições começam no dia 8 de agosto e prosseguem até o dia 28 de agosto, no site da FCC. A taxa de
inscrição para candidatos de nível superior será de R$ 100,00 e para nível médio, R$ 70,00. As provas estão
agendadas para o dia 29 de setembro e devem ocorrer nas cidades de São Luís, Imperatriz e Caxias.
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CONCURSOS: Edital TJ MA com 63 vagas é publicado remuneração
de até R$ 9 mil

Por Folha do Cerrado - 1 de agosto de 20190

Fachada do Tribunal de Justiça do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís Foto: Arquivo Folha do Cerrado
Saiu! O edital do concurso TJ-MA foi publicado no site do órgão. A seleção visa preencher 63 vagas efetivas em
cargos de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos iniciais chegam a R$ 9 mil.
Foi publicado na noite dessa quarta-feira, 31, o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA). O certame que irá oferecer 63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas
serão realizadas no dia 29 de setembro.

Vagas

As vagas serão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$ 4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos
que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e Edificações.

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$ 7.768,8, já incluindo o auxílio-alimentação de R$
885,00.

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas – Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$ 9.115,35.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70,00 para nível médio e R$ 100,00 para nível superior. No momento da inscrição o
candidato deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e
Imperatriz.

As provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva,
prova discursiva e análise de títulos.

Com informações de O Imparcial
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Fiscalização

Na Assembleia Legislativa, a bancada de oposição promete fiscalizar o Governo na aquisição de uma linha de
crédito para pagar precatórios.
Na ocasião da votação do projeto de lei que autorizou o empréstimo de R$ 623 milhões, a oposição rechaçou a
proposta.
Agora, com a autorização também do STF, resta ao Executivo aderir a uma linha de crédito e retomar o
pagamento de débitos aos credores. A OAB também ficará de olho.
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Precatórios: Maranhão faz gestões por linha de crédito

Governo obteve autorização do STF para cobrar da União a disponibilização de uma linha de crédito desde o
mês de junho; Executivo analisa propostas para oficializar empréstimo de R$ 623 milhões

 

O Governo do Maranhão ainda faz gestões no Governo Federal para conseguir a liberação de uma linha de
crédito para a contração de empréstimo com o objetivo de realizar o pagamento de precatórios em atraso
devidos pelo Estado.

Desde junho, o Executivo Estadual está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a cobrar da União a
disponibilização da linha. A decisão, liminar, é do ministro Marco Aurélio Mello, após manado de segurança
impetrado pelo governo maranhense.

No seu despacho, ele determinou que a União disponibilize linha de crédito específica para o pagamento desses
precatórios

O pedido ao Supremo foi feito na esteira da aprovação de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que
autoriza a contração de empréstimo de R$ 623 milhões para o pagamento dessas dívidas precatórios. Como não
existe linha de crédito específica, o Estado recorreu ao STF.

“[…] Defiro parcialmente a medida acauteladora, determinando à União providencie a abertura de linha de
crédito especial, com o início do pagamento das parcelas mensais no prazo máximo de 30 dias, observados os
índices, os critérios de atualização e a forma de cálculo do valor de cada parcela previstos no artigo 101, § 4º,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, despachou Mello.

Mérito

Apesar da vitória parcial, expressada por meio da decisão liminar, o julgamento do mérito da questão, pelo
pleno do STF, deve ter resultado dividido.

Isso porque não há unanimidade acerca do entendimento de que a União deve disponibilizar esse tipo de linha
de crédito.

Ao julgar caso idêntico ao do Maranhão, mas em pedido do Governo da Bahia, por exemplo, o ministro do STF
Luís Roberto Barroso negou a liminar pretendida.

No caso baiano, o governo pedia a União fosse compelida a abrir a linha de crédito para quitação de precatórios
submetidos a regime especial de pagamento no prazo máximo de 60 dias.



Ao julgar o caso, e indeferir a liminar, Barroso destacou que, no seu entendimento, o débito de precatórios deve
ser pago preferencialmente com recursos orçamentários próprios do ente devedor ou com verbas advindas de
suas fontes adicionais de receita, e a linha de crédito oferecida pela

União somente é cabível depois de esgotadas as demais alternativas.

Empréstimo provocou polêmica no Legislativo

A tramitação do Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que resultou na aprovação de um empréstimo de
R$ 623 milhões para o pagamento de precatórios, ocorreu em meio a polêmicas na Assembleia Legislativa.

Logo após a aprovação da matéria, o deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder do Bloco de Oposição na
Casa, teceu duras críticas, à base governista. Segundo o parlamentar, na prática, os deputados aliados do
Palácio dos Leões deram ao Governo uma “carta de seguro” para a protelação do pagamento de parcelas de
precatórios.

Adriano explicou que, em 2017, o Estado do Maranhão, por meio do Processo Administrativo TJ/MA nº
2811/2017, aderiu ao regime especial para pagamento de precatórios. Com isso, assumiu o compromisso de
repassar parcelas de 1/12, mensais, para quitar esses débitos já assegurados pelo Tribunal de Justiça.

Mas, acrescentou na ocasião o parlamentar, com a autorização para tomar o empréstimo aprovado, o governo
pode esperar a liberação de uma linha de crédito até voltar a realizar os pagamentos.

“O governo é obrigado, hoje, a pagar uma parcela mensal de precatórios. Ele é obrigado a isso. Se nós
aprovarmos isso [empréstimo], hoje, que vai ser aprovado, nós estamos dando uma carta de seguro para que ele
não pague mais esse mensal, essa prestação, porque ele vai dizer que está aguardando essa linha de crédito ser
efetivada, ser criada pelo Governo Federal”, destacou.

O deputado César Pires (PV) também criticou a medida. Ele reforçou a tese da inexistência de uma linha de
crédito na União para o pagamento de precatórios.

OAB também monitora pagamento de precatórios no Maranhão

Antes de projeto de lei ter sido aprovado na Assembleia o presidente da Ordem no Maranhão, Thiago Diaz
recebeu credores de precatórios e assegurou compromisso no monitoramento de pagamentos

C o n t i n u e  l e n d o  n o
link: https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/08/01/precatorios-maranhao-faz-gestoes-por-linha-de-credito
/

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PROCESSO SELETIVO
01/08/2019 - SITE JORNAL PEQUENO 
POSITIVA
TJ/MA divulga edital do concurso público com 63 vagas para nível médio e superior

Pag.: 33

TJ/MA divulga edital do concurso público com 63 vagas para nível
médio e superior - TJ/MA divulga edital do concurso público com 63
vagas para nível médio e superior

As provas estão agendadas para o dia 29 de setembro

O Tribunal de Justiça do Maranhão divulgou, nesta quarta-feira (31), o edital do concurso público que visa
preencher 63 vagas e formar cadastro de reserva para cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico
Judiciário. A organizadora do concurso é a Fundação Carlos Chagas (FCC).

As inscrições começam no dia 8 de agosto e prosseguem até o dia 28 de agosto, no site da FCC. A taxa de
inscrição para candidatos de nível superior será de R$ 100,00 e para nível médio, R$ 70,00. As provas estão
agendadas para o dia 29 de setembro, nos seguintes períodos:

Manhã: cargos de Técnico Judiciário – todas as especialidades

Tarde: cargos de Analista Judiciário – todas as especialidades e Oficial de Justiça

As provas serão realizadas em São Luís, Imperatriz e Caxias.

O salário para Analistas Judiciários, que exige nível superior em áreas específicas é de R$ 8.230,35 acrescido de
auxílio-alimentação no valor de R$ 885,00. Oficiais de Justiça possuem remuneração inicial de R$ 6.882,85 mais
auxílio-alimentação de R$ 885,00. Para nível médio, o salário é de R$ 3.927,72, acrescido de auxílio-alimentação
no valor de R$ 885,00.

Confira o edital completo AQUI
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TJMA publica edital para Concurso de Ingresso de Servidores
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
assinou nessa quarta-feira (31), o edital de abertura de inscrições do Concurso de Ingresso de Servidores para o
provimento de 63 vagas, distribuídas entre os cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico
Judiciário, e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão.

O concurso, que ficará a cargo da Fundação Carlos Chagas (FCC), se regerá pelas normas estabelecidas no
regulamento do concurso, aprovado pela Resolução nº 15/2019, publicada em 25 de abril de 2019 no Diário da
Justiça Eletrônico, pelo EDT-GP-32019 e pelas legislações aplicáveis.

As inscrições serão realizadas no período de 10h do dia 05/08/2019 às 14h do dia 28/08/2019 (observado o
horário de Brasília), via internet, no site www.concursosfcc.com.br , no valor de R$ 100, 00 para os cargos de
Nível Superior, e R$ 70,00 para os cargos que exigem Nível Médio.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, com previsão de
aplicação para o dia 29/09/2019. Os candidatos considerados habilitados na forma prevista no Edital terão
avaliados os títulos.

Todos os questionamentos relacionados ao Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao
Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, por meio de Fale Conosco, no endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone 3003-1771, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas
(horário de Brasília).

Confira informações detalhadas sobre o Concurso nos anexos abaixo.

– Edital de Abertura do Concurso de Ingresso;

– Regulamento do Concurso (RESOL-GP-152019).
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Edital TJ MA com 63 vagas é publicado; remuneração de até R$ 9
mil

Saiu! O edital do concurso TJ-MA foi publicado no site do órgão. A seleção visa preencher 63 vagas efetivas em
cargos de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos iniciais chegam a R$9 mil.

 

Foi publicado na noite dessa quarta-feira, 31, o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA). O certame que irá oferecer 63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas
serão realizadas no dia 29 de setembro.

As vagas serão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos
que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e Edificações. 

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885. 

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas – Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o candidato
deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e Imperatriz.

As provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva,
prova discursiva e análise de títulos.
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Edital TJ MA com 63 vagas é publicado; remuneração de até R$ 9
mil

Foi publicado na noite dessa quarta-feira, 31, o edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA). O certame que irá oferecer 63 vagas será organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas). As provas
serão realizadas no dia 29 de setembro.

Vagas

As vagas serão definidas da seguinte forma, nos níveis médio e técnico as vagas são de técnico judiciário em
várias áreas, com remuneração inicial de R$4.812,72. Quem possui ensino médio completo poderá concorrer a
20 vagas de técnico judiciário da área de Apoio Técnico Administrativo. As outras três chances são para cargos
que exigem cursos técnicos nas áreas de Informática, Contabilidade e Edificações. 

Já no nível superior, as chances são para oficial de justiça e analista judiciário. O primeiro exige bacharelado
em Direito e tem oferta de 15 vagas. O ganho inicial é de R$7.768,8., já incluindo o auxílio-alimentação de
R$885. 

As outras 23 são para analistas nas áreas de Psiquiatria (uma vaga), Psicologia (uma), Serviço Social (uma),
Direito (15), Engenharia Mecânica (uma), Sistemas – Suporte e Rede (duas) e Desenvolvimento (quatro). Esses
dois últimos aceitam cursos superiores de Ciências da Computação, Análise de Sistema ou qualquer outro na
área de Tecnologia da Informação. Para analistas a remuneração inicial é de R$9.115,35.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 28 de agosto, no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição varia entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. No momento da inscrição o candidato
deverá informar o cargo pretendido e a cidade de realização da prova, dentre: São Luis, Caxias e Imperatriz.

As provas objetivas serão aplicadas em setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva,
prova discursiva e análise de títulos.

Acesse aqui o edital Baixar

Fonte:Oimparcial
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As remunerações iniciais vão de R$ 4.812,72 até o valor de R$ 9.115,35, já com auxílio-alimentação no valor de
R$ 885,00.
 

O edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) foi divulgado com oferta de 63 vagas para
os níveis médio e superior. As remunerações iniciais variam entre R$ 4.812,72 e R$ 9.115,35, considerando
vencimentos e benefícios. A prova está marcada para ser realizada no dia 29 de setembro deste ano.

As remunerações iniciais vão de R$ 4.812,72 até o valor de R$ 9.115,35, já com auxílio-alimentação no valor de
R$ 885,00.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a organizadora do certame. A prova objetiva está prevista para ser aplicada
na data de 29 de setembro de 2019.

Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), no
período que vai das 10h do dia 05 de agosto às 14h do dia 28 de agosto, horário de Brasília.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para Técnico e R$ 100,00 para Analista e Oficial de Justiça.

O pagamento do boleto de inscrição no concurso TJ MA poderá ser pago em qualquer agência bancária até o dia
28 de agosto de 2019.

Cargos e vagas
Nível Superior
Analista de Sistemas e Desenvolvimento
Analista de Suportes e Rede
Direito
Oficial de Justiça
Psicólogo
Psiquiatra
Assistente Social
Engenheiro Mecânico
Nível Médio
Apoio Técnico-Administrativo 
Técnico em Contabilidade
Técnico em Edificações
Técnico em Informática – Hardware
Técnico em Informática – Software
Confira o edital de abertura completo aqui
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publicado em 1/8/2019 Atualizado em 01/08/2019 - 12:04

O Tribunal de Justiça do Maranhão divulgou o tão aguardado edital para o seu concurso público. Estão sendo
oferecidas 63 vagas para os níveis médio e superior.

As remunerações variam entre R$ 3.927,72 e R$ 8.230,35. As inscrições iniciam no dia 5 de agosto e podem ser
realizadas no site da fundação Carlos Chagas, até o dia 28 do mesmo mês. As taxa para nível médio custa R$ 70
e para nível superior R$ 100.

As vagas são para os cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça (nível superior) e Técnico Judiciário
(médio/técnico).

Provas
As provas objetivas, discursiva - estudo de caso e discursiva - redação serão realizadas nas cidades de Caxias,
Imperatriz e São Luís, previstas para o dia 29 de setembro de 2019.

As avaliações ocorrerão nos períodos da manhã (cargos de Técnico Judiciário) e da tarde (Analistas). Também
haverá prova de títulos.

O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do TJMA.
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O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
assinou na noite desta quarta-feira (31), o edital de abertura de inscrições para o provimento de 63 vagas no
Tribunal de Justiça do Maranhão.

As inscrições serão realizadas no período de 10h do dia 05/08/2019 às 14h do dia 28/08/2019 (observado o
horário de Brasília), via internet, no site www.concursosfcc.com.br  no valor de R$ 100, 00 para os cargos de
Nível Superior, e R$ 70,00 para os cargos que exigem Nível Médio.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, com previsão de
aplicação para o dia 29/09/2019. Os candidatos considerados habilitados na forma prevista no Edital terão
avaliados os títulos.

São ofertadas 63 vagas para cargos de níveis médio e superior com remunerações iniciais de até R$ 9.115,35, já
incluso o auxílio-alimentação no valor de R$ 885,00.

Distribuição das vagas           

Analista judiciário: analista de sistemas – desenvolvimento (4), analista de sistemas – suporte e rede (2),
engenheiro mecânico (1), direito (15), assistente social (1), psicólogo (1) e psiquiatra (1). O salário inicial é de
R$ 8.230,35 e a taxa de inscrição custa R$ 100.
Oficial de justiça: direito (15). O salário inicial é de R$ 6.883,85 e a taxa de inscrição custa R$ 100.
Técnico judiciário: apoio técnico administrativo (20), técnico em informática – hardware (1), técnico em
contabilidade (1), técnico em edificações (1) e técnico em informática – software (CR). O salário inicial é de R$
3.927,72 e a taxa de inscrição custa R$ 70.
Confira informações detalhadas sobre o Concurso nos anexos abaixo:

– Edital de Abertura do Concurso de Ingresso;

– Regulamento do Concurso (RESOL-GP-152019).


