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Tribunal de Justiça 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).

Foto: Divulgação
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Divulgado edital do concurso do TJMA; baixe aqui

1 De Agosto De 2019  
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
Com informações do Estratégia Concursos
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TJ determina o imediato retorno do vereador Ceará ao comando da
Câmara de Açailândia

 

O Tribunal de Justiça do Maranhão determinou nesta quinta-feira (1), o imediato retorno do presidente eleito da
Câmara Municipal, Josibeliano Chagas Farias, o Ceará, ao cargo de chefe do legislativo. De acordo com a
desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Costa, afirmou que após apreciar o processo ela determina “o
imediato retorno do Agravante (Josibeliano Chagas Farias, o Ceará) ao cargo de Presidente da Câmara
Municipal de Açailândia”.

Com a decisão, nesta sexta-feira (2), Ceará deve ser empossado como presidente da Câmara de Vereadores de
Açailândia e voltar a restabelecer a ordem no município.
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Câmara municipal dá posse à vice-prefeita de Paço do Lumiar

A Câmara Municipal de Paço do Lumiar deu posse para a vice-prefeita do município, Paula da Pindoba, no final
da tarde desta quinta-feira (1º). O assunto vinha sendo tratado apenas nos bastidores da política local e
rapidamente se resolveu entre quarta-feira (31) e quinta-feira (1º), dando a posse já nesta quinta.

“Estamos assumindo por uma necessidade e também por direito. Sempre estive ao lado do prefeito. Desde a
nossa posse em 2017, nosso propósito é unir a zona urbana e a zona rural. E vou continuar esta luta”, afirmou a
prefeita em exercício na cerimônia de posse.

O presidente da Câmara afirmou que o sentimento da Casa é de tristeza por estar dando a posse em momento
em que o prefeito se encontra com problema de saúde.

A vice-prefeita foi empossada como prefeita em exercício. Como o blog já tratou, o tema é juridicamente
sensível. Já tivemos no Maranhão um grande problema quando o prefeito de Governador Nunes Freire,
Indalécio Vieira, sofreu justamente um AVC e o vice-prefeito Josimar da Serraria assumiu o comando do
município. Depois de sete meses, o prefeito totalmente anunciou seu retorno ao cargo e o vice simplesmente se
recusou a entregar a prefeitura. O caso foi para na Justiça e o TJMA garantiu o retorno após Indalécio
comprovar com laudo médico que estava em plena capacidade.

É preciso ter cautela sobre quais poderes têm a prefeita em exercício, que deve manter a administração
funcionando, lembrando que o titular pode retornar ao cargo assim que se recuperar. Blogs de Paço do Lumiar
publicaram que a prefeita em exercício deve como uma das primeiras medidas realizar uma reforma
administrativa, substituindo pelo menos dois secretários.

E a posse deu alguns recados nas entrelinhas. Mesmo com o discurso de unidade com Dutra, Paula da Pindoba
estava acompanhada de pessoas que foram exoneradas do executivo municipal.
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Tribunal de Justiça divulga edital de concurso público

agosto 2, 2019Notícias

Spread the love

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).

Foto: Divulgação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
02/08/2019 - BLOG NETO CRUZ 
NEUTRA
Flávio Dino não aguenta pressão de Wellington e autoriza cirurgia de criança

Pag.: 6

Flávio Dino não aguenta pressão de Wellington e autoriza cirurgia
de criança
 

Somente após denúncia do deputado Wellington, Flávio Dino autoriza cirurgia de criança de 18 dias com
cardiopatia

Após denúncia e solicitação do deputado estadual Wellington do Curso, o bebê maranhense João Neto, de
apenas 18 dias, foi transferido para o estado do Pernambuco, onde deverá receber tratamento adequado em um
hospital de referência. A transferência só aconteceu após denúncia do deputado Welllington, já que tanto o
governador Flávio Dino quanto o prefeito Edivaldo Holanda Jr vinham descumprindo decisão judicial que
obrigava a transferência imediata da criança.

Ao receber a notícia de que o pequeno João Neto seria transferido, a mãe da criança agradeceu o deputado
Wellington, que reafirmou continuar na luta para garantir o acesso à saúde pelos maranhenses.

"Recebemos a mãe da criança, que estava desesperada e, agora, recebemos também dela a notícia de que o
pequeno João Neto já foi transferido e se encontra no Hospital Real Português, em Pernambuco. Hoje, nesta
sexta-feira, dia 02, o João já realizou uma bateria de exames e, nas próximas horas, será submetido à cirurgia.
Que Deus abençoe e proteja durante todo o tratamento. É esse o nosso principal papel: levar as solicitações da
população e lutar para que sejam atendidas. Continuaremos firmes para garantir que os maranhenses tenham o
pleno acesso à saúde", disse o deputado Welllington do Curso.

O post Flávio Dino não aguenta pressão de Wellington e autoriza cirurgia de criança apareceu primeiro em
Neto Cruz.
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TJ-MA publica edital de concurso para salário de até R$ 9 mil

POR PORTAL DO MUNIM · 1 DE AGOSTO DE 2019

Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

MARANHÃO – 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.

Acesse aqui o edital
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Divulgado edital para concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão

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.

Por G1 Maranhão — São Luís, MA

01/08/2019 09h30  Atualizado há 22 horas

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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Tribunal de Justiça do Maranhão assina contrato com empresa pra
realização de concurso; 63 vagas imediatas

11 horas atrás

Olançamento do edital para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, deve ser feito em breve! Foi
publicado no Diário Oficial do Tribunal de Justiça a resenha do contrato de serviços para a contratação da
Fundação Carlos Chagas (FCC) como a banca responsável pelo novo certame.

Anteriormente, após a Assessoria Jurídica do órgão conceder parecer favorável à contratação da Fundação
Carlos Chagas (FCC) como organizadora do novo certame, o presidente do Tribunal, José Joaquim Figueiredo
dos Anjos, já tinha autorizado a contratação direta da banca.

Segundo o documento, assinado em 29 de julho, a FCC foi contratada via dispensa de licitação e deverá
oferecer serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público. A autorização
foi encaminhada para a Divisão de Contratos e Convênios, departamento que publicou ontem (30), o extrato de
contrato com a empresa.

De acordo com informações não oficiais divulgadas na internet, as 63 vagas para nível médio e superior serão
distribuídas do seguinte modo:
Nível Superior

Analista de Sistemas e Desenvolvimento – 4 vagas;
Analista de Suportes e Rede – 2 vagas;
Direito – 15 vagas;
Oficial de Justiça – 15 vagas;
Psicólogo – 1 vaga;
Assistente Social – 1 vaga; e
Engenheiro Mecânico – 1 vaga.

Nível Médio

Apoio Técnico-Administrativo – 20 vagas;
Técnico em Contabilidade – 1 vaga;
Técnico em Edificações – 1 vaga;
Técnico em Informática – Hardware – 1 vaga;
Técnico em Informática – Software – Cadastro reserva.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PROCESSO SELETIVO
02/08/2019 - SITE ICURURUPU 
POSITIVA
Tribunal de Justiça do Maranhão publica edital de concurso, salário será de até R$ 9.000,00 reais 

Pag.: 10

Tribunal de Justiça do Maranhão publica edital de concurso, salário
será de até R$ 9.000,00 reais

11 horas atrás

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.

LEIA TAMBÉM
Tribunal de Justiça do Maranhão assina contrato com empresa pra realização de concurso; 63 vagas imediatas

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.

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - CEMULHER
02/08/2019 - SITE IMIRANTE.COM 
POSITIVA
Judiciário promove IV Semana de Valorização da Mulher

Pag.: 11

Judiciário promove IV Semana de Valorização da Mulher

O evento será aberto oficialmente no Fórum de São Luís na segunda (5).
DIVULGAÇÃO/TJ-MA

SÃO LUÍS - A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça
do Maranhão (CEMULHER/TJ-MA) promove – no período de 5 a 9 de agosto - a IV Semana Estadual de
Valorização da Mulher. A abertura oficial do evento acontecerá nesta segunda-feira (5), às 9h, no auditório
Desembargadora Madalena Serejo, no Fórum de São Luís (Calhau).

A iniciativa visa fortalecer a prestação jurisdicional e o enfrentamento à violência contra a mulher por meio da
realização de diversas atividades, que colocam em pauta assuntos como gênero, racismo estrutural,
masculinidades, violência doméstica e feminicídio, com vistas à articulação de políticas públicas de garantia do
direito das mulheres a uma vida sem violência.

O evento reunirá magistrados, promotores, servidores, defensores públicos, delegados, advogados, profissionais
da Rede de Atendimento à Mulher, estudantes e demais parceiros do Sistema de Justiça, durante a realização
do Seminário: “Patriarcado e Gênero: Desconstruindo Paradigmas Jurídicos”, que abrirá a programação, nos
dias 5 e 6 de agosto, no Fórum da Capital.

A presidente da CEMULHER/TJ-MA, desembargadora Angela Salazar, ressalta a importância da iniciativa ao
debater questões sociais e jurídicas relacionadas à efetividade dos direitos feministas, numa sociedade machista
e patriarcal, com alarmantes e crescentes índices de violência.

“A violência contra as mulheres passa pela questão do patriarcado em nossa sociedade contemporânea. Por
esse motivo, iremos discutir essa temática tão palpitante para, juntos, fortalecermos o combate e enfrentamento
à violência. Além disso, nos inspiramos nas mulheres que começaram a desconstruir essa cultura no Judiciário
maranhense e iremos homenageá-las durante a abertura do evento”, pontuou a desembargadora.

Abertura

A programação de abertura em São Luís contará com a apresentação da Companhia de Dança “Ateliê
Contemporâneo” e a exposição de um painel em homenagem às mulheres pioneiras na magistratura
maranhense, nas dependências do Fórum.

Homenagens

Ainda na ocasião, serão homenageadas pela desembargadora Angela Salazar, a desembargadora Etelvina Luíza
Ribeiro Gonçalves e as famílias das desembargadoras Judith de Oliveira Pacheco e Maria Madalena Alves Serejo,
que receberão placas de homenagem (in memorian) pela participação histórica e pioneira destas mulheres, na
prestação de serviços ao Poder Judiciário maranhense.



Também será homenageada a desembargadora Cleonice Silva Freire pela iniciativa de estruturação da
CEMULHER e execução de políticas públicas voltadas à prevenção e enfrentamento à violência de gênero no
Estado do Maranhão, durante o biênio 2014/2016.

Lançamento

Como parte da abertura da IV Semana Estadual de Valorização da Mulher, serão lançados dois novos projetos
pela CEMULHER: “Marias em Ação” e “Valoriza Mulher”, voltados, respectivamente, para a capacitação de
lideranças comunitárias femininas (em parceria com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência
Social-SEMCAS) e para o reconhecimento de ações empresariais de prevenção e enfrentamento à violência
contra as mulheres e que busquem a igualdade de oportunidades no ambiente corporativo (em parceria com
empresas privadas), sem discriminação de gênero.

Destaque especial será dado ao lançamento do Programa “Desperta, Maria!” com o objetivo de incentivar, no
âmbito interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, servidoras, colaboradoras das empresas terceirizadas e
magistradas a denunciarem situações de violência doméstica e familiar que estejam vivenciando ou que tenham
conhecimento, ofertando a escuta, o atendimento humanizado e o apoio necessário para a superação da
situação de violência.

Nesse contexto, "a CEMULHER reconhece o protagonismo do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, no apoio irrestrito às ações da Coordenadoria, em especial
aquelas voltadas para o público interno do Judiciário", frisou a desembargadora Angela Salazar.

Dentre essas ações da Cemulher, destacam-se o programa “Desperta, Maria!”, instituído por meio do Ato da
Presidência nº 07/2019; e o Grupo Especial de Trabalho, instituído através do Ato da Presidência nº 06/2019,
para implementar a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, nos termos da
Resolução nº 255/2018-CNJ.

Na atual gestão, o presidente Joaquim Figueiredo também garantiu orçamento para execução das Ações
Estratégicas da CEMULHER - exercício 2019 - para a continuidade dos trabalhos de prevenção e enfrentamento
à violência doméstica e familiar contra a mulher, valorizando os projetos e a equipe técnica da Coordenadoria.

A IV Semana Estadual de Valorização da Mulher também contará com a realização de palestras, caminhadas e
mobilização da sociedade em várias Comarcas do Estado do Maranhão, coordenadas pelos respectivos
magistrados titulares.

Seminário

Como parte integrante da Semana, o Seminário “Patriarcado e Gênero: desconstruindo paradigmas jurídicos”
contará com palestrantes que são referência na abordagem das questões de gênero, empoderamento feminino,
violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre outras. A iniciativa é realizada em parceria com a Escola
Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM).

A temática terá como destaques:

1. Masculinidades Hegemônicas e Violência de Gênero (Valeska Zanello)
2. Patriarcado e Gênero: Desconstruindo Paradigmas Jurídicos (Ana Lúcia Sabadell)
3. Racismo Estrutural e o Sistema de Justiça (Mafoane Odara)



4. Análise de Riscos e Feminicídio (Eugênia Villa)
5. Julgamento com Perspectiva de Gênero (Alcioni Escobar)
6. Artigo 24 da Lei 11.340/2006: aplicabilidade e controvérsias (Alice Bianchinni)
7. Justiça Restaurativa e sua aplicabilidade no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Adolfo
Ceretti e Ana Lúcia Sabadell)

O quê: Judiciário promove IV Semana Estadual de Valorização da Mulher

Quando: A partir desta segunda (5)

Onde: no Fórum de São Luís (Calhau)

Abertura oficial: na segunda (5), às 9h, no Auditório Madalena Serejo, no Fórum de São Luís



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - CEMULHER
02/08/2019 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
POSITIVA
Judiciário promove IV Semana de Valorização da Mulher 

Pag.: 12

Judiciário promove IV Semana de Valorização da Mulher

A abertura oficial do evento acontecerá na segunda-feira,5, no Fórum de São Luís, no Calhau; a iniciativa visa
fortalecer a prestação jurisdicional e o enfrentamento à violência contra a mulher por meio da realização de
diversas atividades

 

SÃO LUÍS - A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça
do Maranhão (Cemulher/TJMA) promove – no período de 5 a 9 de agosto - a IV Semana Estadual de Valorização
da Mulher. A abertura oficial do evento acontecerá na segunda-feira,5, às 9h, no Fórum de São Luís (Calhau).

A iniciativa visa fortalecer a prestação jurisdicional e o enfrentamento à violência contra a mulher por meio da
realização de diversas atividades, que colocam em pauta assuntos como gênero, racismo estrutural,
masculinidades, violência doméstica e feminicídio, com vistas à articulação de políticas públicas de garantia do
direito das mulheres a uma vida sem violência.

O evento reunirá magistrados, promotores, servidores, defensores públicos, delegados, advogados, profissionais
da Rede de Atendimento à Mulher, estudantes e demais parceiros do Sistema de Justiça, durante a realização
do Seminário: “Patriarcado e Gênero: Desconstruindo Paradigmas Jurídicos”, que abrirá a programação, nos
dias 5 e 6 de agosto, no Fórum da Capital.

A presidente da Cemulher/TJMA, desembargadora Angela Salazar, ressalta a importância da iniciativa ao
debater questões sociais e jurídicas relacionadas à efetividade dos direitos feministas, numa sociedade machista
e patriarcal, com alarmantes e crescentes índices de violência.

“A violência contra as mulheres passa pela questão do patriarcado em nossa sociedade contemporânea. Por
esse motivo, iremos discutir essa temática tão palpitante para, juntos, fortalecermos o combate e enfrentamento
à violência. Além disso, nos inspiramos nas mulheres que começaram a desconstruir essa cultura no Judiciário
maranhense e iremos homenageá-las durante a abertura do evento”, pontuou a desembargadora.

Abertura

A programação de abertura em São Luís contará com a apresentação da Companhia de Dança “Ateliê
Contemporâneo” e a exposição de um painel em homenagem às mulheres pioneiras na magistratura
maranhense, nas dependências do Fórum.

Ainda na ocasião, serão homenageadas pela desembargadora Angela Salazar, a desembargadora Etelvina Luíza
Ribeiro Gonçalves e as famílias das desembargadoras Judith de Oliveira Pacheco e Maria Madalena Alves Serejo,
que receberão placas de homenagem (in memorian) pela participação histórica e pioneira destas mulheres, na
prestação de serviços ao Poder Judiciário maranhense.



Também será homenageada a desembargadora Cleonice Silva Freire pela iniciativa de estruturação da
CEMULHER e execução de políticas públicas voltadas à prevenção e enfrentamento à violência de gênero no
Estado do Maranhão, durante o biênio 2014/2016.

LANÇAMENTO - Como parte da abertura da IV Semana Estadual de Valorização da Mulher, serão lançados dois
novos projetos pela CEMULHER: “Marias em Ação” e “Valoriza Mulher”, voltados, respectivamente, para a
capacitação de lideranças comunitárias femininas (em parceria com a Secretaria Municipal da Criança e
Assistência Social-SEMCAS) e para o reconhecimento de ações empresariais de prevenção e enfrentamento à
violência contra as mulheres e que busquem a igualdade de oportunidades no ambiente corporativo (em
parceria com empresas privadas), sem discriminação de gênero.

Destaque especial será dado ao lançamento do Programa “Desperta, Maria!” com o objetivo de incentivar, no
âmbito interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, servidoras, colaboradoras das empresas terceirizadas e
magistradas a denunciarem situações de violência doméstica e familiar que estejam vivenciando ou que tenham
conhecimento, ofertando a escuta, o atendimento humanizado e o apoio necessário para a superação da
situação de violência.

Nesse contexto, "a Cemulher reconhece o protagonismo do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, no apoio irrestrito às ações da Coordenadoria, em especial
aquelas voltadas para o público interno do Judiciário", frisou a desembargadora Angela Salazar.

Dentre essas ações da Cemulher, destacam-se o programa “Desperta, Maria!”, instituído por meio do Ato da
Presidência nº 07/2019; e o Grupo Especial de Trabalho, instituído através do Ato da Presidência nº 06/2019,
para implementar a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, nos termos da
Resolução nº 255/2018-CNJ.

Na atual gestão, o presidente Joaquim Figueiredo também garantiu orçamento para execução das Ações
Estratégicas da Cemulher - exercício 2019 - para a continuidade dos trabalhos de prevenção e enfrentamento à
violência doméstica e familiar contra a mulher, valorizando os projetos e a equipe técnica da Coordenadoria.

A IV Semana Estadual de Valorização da Mulher também contará com a realização de palestras, caminhadas e
mobilização da sociedade em várias Comarcas do Estado do Maranhão, coordenadas pelos respectivos
magistrados titulares.

Seminário

Como parte integrante da Semana, o Seminário “Patriarcado e Gênero: desconstruindo paradigmas jurídicos”
contará com palestrantes que são referência na abordagem das questões de gênero, empoderamento feminino,
violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre outras. A iniciativa é realizada em parceria com a Escola
Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM).

A temática terá como destaques:

1. Masculinidades Hegemônicas e Violência de Gênero (Valeska Zanello)
2. Patriarcado e Gênero: Desconstruindo Paradigmas Jurídicos (Ana Lúcia Sabadell)
3. Racismo Estrutural e o Sistema de Justiça (Mafoane Odara)
4. Análise de Riscos e Feminicídio (Eugênia Villa)
5. Julgamento com Perspectiva de Gênero (Alcioni Escobar)



6. Artigo 24 da Lei 11.340/2006: aplicabilidade e controvérsias (Alice Bianchinni)
7. Justiça Restaurativa e sua aplicabilidade no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Adolfo
Ceretti e Ana Lúcia Sabadell)
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TJMA publica edital de concurso para 63 vagas; inscrições
começam dia 5

Inscrições serão realizadas no período de 10h do dia 5, às 14h do dia 28 deste mês; provas devem ser realizadas
no dia 29 de setembro

 

SÃO LUÍS - O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo
dos Anjos, assinou na 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 5, às 14h do dia 28 deste mês (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 de setembro. 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 10h às 16h (horário
de Brasília).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PROCESSO SELETIVO
02/08/2019 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
POSITIVA
E MAIS 

Pag.: 14

E MAIS

 

• A Fundação Carlos Chagas divulgou ontem o edital para a realização de concurso público do TJMA.
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Concurso TJ MA: contratação da banca organizadora é autorizada

Fachada do Tribunal de Justiça do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís (Foto: Divulgação/TJ-MA)
O Tribunal de Justiça do Maranhão publicou na última segunda-feira, 29, um documento que revela a
contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora do certame.

De acordo com o documento, a contratação será feita por meio de dispensa de licitação.

O certame

A expectativa para a publicação do edital do TJ-MA é grande. O certame deve oferecer 63 vagas, distribuídas
entre os cargos de Oficial de Justiça, Analista e Técnico Judiciário.

De acordo com o órgão, o edital será submetido, preliminarmente, à aprovação do presidente do órgão. Além
disso, o TJ informa que o documento será publicado no Diário da Justiça, dando-se ampla publicidade pelos
demais meios de comunicação, nas localidades onde forem oferecidas as vagas.

No dia 17 de julho, foi divulgada uma lista que indica a suposta distribuição das 63 vagas do próximo concurso
do Tribunal de Justiça do Maranhão. Veja:

Nível Superior

Analista de Sistemas e Desenvolvimento – 4 vagas;
Analista de Suportes e Rede – 2 vagas;
Direito – 15 vagas;
Oficial de Justiça – 15 vagas;
Psicólogo – 1 vaga;
Assistente Social – 1 vaga; e
Engenheiro Mecânico – 1 vaga.
Nível Médio

Apoio Técnico-Administrativo – 20 vagas;
Técnico em Contabilidade – 1 vaga;
Técnico em Edificações – 1 vaga;
Técnico em Informática – Hardware – 1 vaga;
Técnico em Informática – Software – Cadastro reserva.
Inscrições e Provas do concurso TJ MA 2019
Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever exclusivamente via internet, por meio do
site da instituição contratada, e terão prazo mínimo de 15 dias.

O concurso TJ-MA 2019 contará com etapa única ou em etapas distintas, mediante a aplicação de provas, de
caráter eliminatório e/ou classificatório, em que serão avaliados conhecimentos gerais e específicos sobre as



disciplinas e conteúdos constantes do edital de abertura de inscrições.

Os critérios de aprovação e da pontuação das provas, inclusive das provas de títulos, serão estabelecidos no
edital de abertura do concurso público. Segundo o regulamento do concurso, os candidatos habilitados serão
nomeados por ordem de classificação por cargo e especialidade.


