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Desembargadores já começam a se movimentar visando eleição da
Mesa Diretora do TJMA

O recesso forense segue até o próximo dia 20 de janeiro, mas nos bastidores do judiciário maranhense já
começam a surgir informações sobre a sucessão da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do do Maranhão. Com
a eleição prevista para outubro, três desembargadores serão escolhidos para compor a presidência,
vice-presidência e corregedoria, cargos estes ocupados por José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Lourival Serejo
e Marcelo Carvalho, respectivamente.

Caso o TJMA mantivesse a ordem de acordo com a tradição, a desembargadora Nelma Sarney, naturalmente
seria eleita presidente para o próximo biênio 2020/2021, porém com a eleição de José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, que derrotou no voto a sua companheira do judiciário, criou-se uma nova situação, onde disputas
eleitorais podem ocorrer e não mais a manutenção da tradição, onde o membro mais antigo era aclamado pela
corte.

Mesmo com essa insegurança, Nelma Sarney figura como um dos nomes que pode assumir a presidência do
TJMA. Porém, além da desembargadora estão credenciados para exercer a função, o atual corregedor-geral
Marcelo Carvalho, a desembargadora Maria das Graças, assim como o atual vice-presidente Lourival Serejo e o
desembargador Paulo Velten.

Na atual composição do pleno do TJMA, seis já passaram pela presidência, eles são: Antonio Fernando Bayma
Araújo, Jorge Rachid Mubarack Maluf, Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire, Antonio Pacheco
Guerreiro Júnior e Cleones Carvalho Cunha.
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TJMA oferece estágio remunerado a estudantes do ensino médio

A Escola Superior da Magistratura (ESMAM), abre nesta quinta-feira (10), inscrições para o processo seletivo
ao estágio remunerado de estudantes do ensino médio, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), com
atuação preferencial naComarca da Ilha de São Luís – integrada pelos municípios de São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

 

As inscrições são gratuitas e ocorrerão até o dia 18 de janeiro. Para se inscrever, o candidato deverá, após ler
integralmente o edital, acessar a página da ESMAM, no Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e, no
formulário próprio fornecido na área reservada ao seletivo, preencher os dados necessários , seguindo as
instruções quanto a salvar, enviar arquivo e esperar a mensagem de confirmação de envio.

São oferecidas 15 vagas para estudantes com idade mínima de 14 anos, que estejam cursando entre o 1º e 3º
ano do Ensino Médio. Do total de vagas, duas são destinadas a pessoas negras e uma para portadores de
necessidades especiais.

Bolsa
O estagiário deverá trabalhar cinco horas por dia, em um único turno, totalizando 25 horas semanais e receberá
uma bolsa auxílio no valor equivalente ao salário-mínimo, cobertura de seguro de acidentes pessoais e
auxílio-transporte, além de recesso remunerado de trinta dias, a ser gozado durante as férias escolares.

Processo seletivo
O processo seletivo será realizado em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 3
de fevereiro de 2019, contendo 50 questões objetivas de múltipla escolha, baseada em conteúdo programático
de Língua Portuguesa, Noções Gerais de Informática e Matemática, disponibilizado no edital.

O local de aplicação da prova será divulgado no site da ESMAM com cinco dias de antecedência de sua
realização.
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Juízes tomam posse nas Comarcas de Carutapera, Ilha de São Luís,
Coroatá e Vitória do Mearim

A solenidade de posse ocorreu no Gabinete da Presidência.

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, empossou nesta
terça-feira (8), em seu gabinete, os juízes Glauce Ribeiro da Silva (titular da Vara Única da Comarca de Alto
Parnaíba), Marco Aurélio Barreto Marques (titular da Comarca de São Mateus), Cristovão Sousa Barros (titular
da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra) e Haderson Rezende Ribeiro (titular da Vara Única da Comarca de
Dom Pedro), nos cargos de juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Carutapera (entrância inicial), juiz
auxiliar da Comarca da Ilha de São Luís (entrância final), juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Coroatá
(entrância intermediária) e juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Mearim (entrância inicial),
respectivamente.

Glauce Ribeiro da Silva ingressou na magistratura, em 2018, como juíza substituta da Comarca de Santa Inês.
Atuou em Anajatuba e foi titularizada na Comarca de Alto Parnaíba, sendo removida agora para a Vara Única da
Comarca de Carutapera.

Já Marco Aurélio Barreto Marques ingressou na magistratura, em 2003, como juiz substituto na Comarca de
Passagem Franca, onde foi titularizado. Atuou em Icatu, São Mateus, sendo promovido agora para a Comarca
da Ilha de São Luís. 

Cristovão Sousa Barros, por sua vez, começou a carreira na magistratura, em 2003, na Comarca de Buriti Bravo,
onde foi titularizado. Atuou em Igarapé Grande, Pedreiras, Santa Inês, Lago da Pedra, sendo agora removido
para a 2ª Vara da Comarca de Coroatá. 

Com ingresso na Magistratura, 2015, como juiz substituto na Comarca de Santo Antonio dos Lopes, comarca
onde foi titularizado, o juiz Haderson Rezende Ribeiro atuou em Dom Pedro e agora passa a exercer as
atividades judicantes, em Vitória do Mearim.

Na cerimônia de posse, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo,
parabenizou os magistrados desejando sucesso na nova jornada profissional.
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Atenção estudantes do Ensino Médio: TJ abre vagas para estágio
remunerado

A Escola Superior da Magistratura (ESMAM), abre nesta quinta-feira (10), inscrições para o processo seletivo
ao estágio remunerado de estudantes do ensino médio, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), com
atuação preferencial na Central de Cumprimento de Mandado da Comarca da Ilha de São Luís – integrada pelos
municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

 

Acesse aqui o Edital completo.

As inscrições são gratuitas e ocorrerão até o dia 18 de janeiro. Para se inscrever, o candidato deverá, após ler
integralmente o edital, acessar a página da ESMAM, no Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e, no
formulário próprio fornecido na área reservada ao seletivo, preencher os dados necessários , seguindo as
instruções quanto a salvar, enviar arquivo e esperar a mensagem de confirmação de envio.

São oferecidas 15 vagas para estudantes com idade mínima de 14 anos, que estejam cursando entre o 1º e 3º
ano do Ensino Médio. Do total de vagas, duas são destinadas a pessoas negras e uma para portadores de
necessidades especiais.

Bolsa

O estagiário deverá trabalhar cinco horas por dia, em um único turno, totalizando 25 horas semanais e receberá
uma bolsa auxílio no valor equivalente ao salário-mínimo, cobertura de seguro de acidentes pessoais e
auxílio-transporte, além de recesso remunerado de trinta dias, a ser gozado durante as férias escolares.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 3
de fevereiro de 2019, contendo 50 questões objetivas de múltipla escolha, baseada em conteúdo programático
de Língua Portuguesa, Noções Gerais de Informática e Matemática, disponibilizado no edital.

O local de aplicação da prova será divulgado no site da ESMAM com cinco dias de antecedência de sua
realização.

Mais informações sobre o processo seletivo para estágio remunerado do Tribunal de Justiça do Maranhão
podem ser obtidas pelo telefone (98) 3227 8087 e 3235 3231.
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Juízes tomam posse em Carutapera, São Luís, Coroatá e Vitória do
Mearim

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, empossou nesta
terça-feira (8), em seu gabinete, os juízes Glauce Ribeiro da Silva (titular da Vara Única da Comarca de Alto
Parnaíba), Marco Aurélio Barreto Marques (titular da Comarca de São Mateus), Cristóvão Sousa Barros (titular
da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra) e Haderson Rezende Ribeiro (titular da Vara Única da Comarca de
Dom Pedro), nos cargos de juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Carutapera (entrância inicial), juiz
auxiliar da Comarca da Ilha de São Luís (entrância final), juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Coroatá
(entrância intermediária) e juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Mearim (entrância inicial),
respectivamente.

 

Glauce Ribeiro da Silva ingressou na magistratura, em 2018, como juíza substituta da Comarca de Santa Inês.
Atuou em Anajatuba e foi titularizada na Comarca de Alto Parnaíba, sendo removida agora para a Vara Única da
Comarca de Carutapera.

“Pretendo desenvolver na nova comarca o mesmo trabalho realizado na Comarca de Alto Parnaíba, buscando
atender aos anseios da comunidade com uma prestação jurisdicional célere e eficiente, com compromisso e
dedicação”, comentou a magistrada.

Já Marco Aurélio Barreto Marques ingressou na magistratura, em 2003, como juiz substituto na Comarca de
Passagem Franca, onde foi titularizado. Atuou em Icatu, São Mateus, sendo promovido agora para a Comarca
da Ilha de São Luís. “Espero contribuir com os demais juízes da capital”, disse o juiz.

Cristovão Sousa Barros, por sua vez, começou a carreira na magistratura, em 2003, na Comarca de Buriti Bravo,
onde foi titularizado. Atuou em Igarapé Grande, Pedreiras, Santa Inês, Lago da Pedra, sendo agora removido
para a 2ª Vara da Comarca de Coroatá. “Pretendo desenvolver um bom trabalho com seriedade e atendendo
bem os jurisdicionados”, comentou o juiz.

Com ingresso na Magistratura, 2015, como juiz substituto na Comarca de Santo Antonio dos Lopes, comarca
onde foi titularizado, o juiz Haderson Rezende Ribeiro atuou em Dom Pedro e agora passa a exercer as
atividades judicantes, em Vitória do Mearim.

“Em Vitória do Mearim, me empenharei para que a prestação jurisdicional atenda, a contento, às expectativas
da sociedade local”, declarou o juiz.

Na cerimônia de posse, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo,
parabenizou os magistrados desejando sucesso na nova jornada profissional.



O ato solene de assinatura do Termo de Compromisso e Posse contou com a presença dos desembargadores
Lourival Serejo (vice-presidente do TJMA), Jamil Gedeon, Cleones Cunha, do juiz Holídicy Barros
(representando a Associação dos Magistrados), além do diretor-geral do Tribunal, Mário Lobão.

A promoção e remoções dos magistrados foram aprovadas na sessão plenária administrativa ordinária do
Tribunal de Justiça, realizada no dia 5 de dezembro de 2018.
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TJMA oferece estágio remunerado a estudantes do ensino médio

A Escola Superior da Magistratura (ESMAM), abre nesta quinta-feira (10), inscrições para o processo seletivo
ao estágio remunerado de estudantes do ensino médio, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), com
atuação preferencial naComarca da Ilha de São Luís – integrada pelos municípios de São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

As inscrições são gratuitas e ocorrerão até o dia 18 de janeiro. Para se inscrever, o candidato deverá, após ler
integralmente o edital, acessar a página da ESMAM, no Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e, no
formulário próprio fornecido na área reservada ao seletivo, preencher os dados necessários , seguindo as
instruções quanto a salvar, enviar arquivo e esperar a mensagem de confirmação de envio.

São oferecidas 15 vagas para estudantes com idade mínima de 14 anos, que estejam cursando entre o 1º e 3º
ano do Ensino Médio. Do total de vagas, duas são destinadas a pessoas negras e uma para portadores de
necessidades especiais.
Bolsa
O estagiário deverá trabalhar cinco horas por dia, em um único turno, totalizando 25 horas semanais e receberá
uma bolsa auxílio no valor equivalente ao salário-mínimo, cobertura de seguro de acidentes pessoais e
auxílio-transporte, além de recesso remunerado de trinta dias, a ser gozado durante as férias escolares.
Processo seletivo
O processo seletivo será realizado em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 3
de fevereiro de 2019, contendo 50 questões objetivas de múltipla escolha, baseada em conteúdo programático
de Língua Portuguesa, Noções Gerais de Informática e Matemática, disponibilizado no edital.

O local de aplicação da prova será divulgado no site da ESMAM com cinco dias de antecedência de sua
realização.
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TJMA abre vagas para estágio remunerado

A Escola Superior da Magistratura (ESMAM) abriu inscrições (veja Aqui o edital) para o processo seletivo ao
estágio remunerado de estudantes do ensino médio, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), com atuação
preferencial na Central de Cumprimento de Mandado da Comarca da Ilha de São Luís - integrada pelos
municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

As inscrições são gratuitas e ocorrerão até o dia 18 de janeiro. Para se inscrever, o candidato deverá, após ler
integralmente o edital, acessar a página da ESMAM, no Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e, no
formulário próprio fornecido na área reservada ao seletivo, preencher os dados necessários , seguindo as
instruções quanto a salvar, enviar arquivo e esperar a mensagem de confirmação de envio.

São oferecidas 15 vagas para estudantes com idade mínima de 14 anos, que estejam cursando entre o 1º e 3º
ano do Ensino Médio. Do total de vagas, duas são destinadas a pessoas negras e uma para portadores de
necessidades especiais.

O estagiário deverá trabalhar cinco horas por dia, em um único turno, totalizando 25 horas semanais e receberá
uma bolsa auxílio no valor equivalente ao salário-mínimo, cobertura de seguro de acidentes pessoais e
auxílio-transporte, além de recesso remunerado de trinta dias, a ser gozado durante as férias escolares.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 3
de fevereiro de 2019, contendo 50 questões objetivas de múltipla escolha, baseada em conteúdo programático
de Língua Portuguesa, Noções Gerais de Informática e Matemática, disponibilizado no edital.

O local de aplicação da prova será divulgado no site da ESMAM com cinco dias de antecedência de sua
realização.

Mais informações sobre o processo seletivo para estágio remunerado do Tribunal de Justiça do Maranhão
podem ser obtidas pelo telefone (98) 3227 8087 e 3235 3231.

O post TJMA abre vagas para estágio remunerado apareceu primeiro em Blog do Gláucio Ericeira.
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TJMA abre vagas para estágio remunerado de estudantes do Ensino
Médio

A Escola Superior da Magistratura (ESMAM) abre nesta quinta-feira (10) inscrições para o processo seletivo ao
estágio remunerado de estudantes do ensino médio, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), com atuação
preferencial na Central de Cumprimento de Mandado da Comarca da Ilha de São Luís – integrada pelos
municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

 

ACESSE O EDITAL 01/2019 COMPLETO

As inscrições são gratuitas e ocorrerão até o dia 18 de janeiro. Para se inscrever, o candidato deverá, após ler
integralmente o edital, acessar a página da ESMAM, no Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e, no
formulário próprio fornecido na área reservada ao seletivo, preencher os dados necessários , seguindo as
instruções quanto a salvar, enviar arquivo e esperar a mensagem de confirmação de envio.

São oferecidas 15 vagas para estudantes com idade mínima de 14 anos, que estejam cursando entre o 1º e 3º
ano do Ensino Médio. Do total de vagas, duas são destinadas a pessoas negras e uma para portadores de
necessidades especiais.

BOLSA

O estagiário deverá trabalhar cinco horas por dia, em um único turno, totalizando 25 horas semanais e receberá
uma bolsa auxílio no valor equivalente ao salário-mínimo, cobertura de seguro de acidentes pessoais e
auxílio-transporte, além de recesso remunerado de trinta dias, a ser gozado durante as férias escolares.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 3
de fevereiro de 2019, contendo 50 questões objetivas de múltipla escolha, baseada em conteúdo programático
de Língua Portuguesa, Noções Gerais de Informática e Matemática, disponibilizado no edital.

O local de aplicação da prova será divulgado no site da ESMAM com cinco dias de antecedência de sua
realização.

Mais informações sobre o processo seletivo para estágio remunerado do Tribunal de Justiça do Maranhão
podem ser obtidas pelo telefone (98) 3227 8087 e 3235 3231.
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Empossados novos juízes das Comarcas de Carutapera, Ilha de São
Luís, Coroatá e Vitória do Mearim

Foram empossados nesta terça-feira (08) os juízes Glauce Ribeiro da Silva (titular da Vara Única da Comarca de
Alto Parnaíba), Marco Aurélio Barreto Marques (titular da Comarca de São Mateus), Cristóvão Sousa Barros
(titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra) e Haderson Rezende Ribeiro (titular da Vara Única da
Comarca de Dom Pedro), nos cargos de juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Carutapera (entrância
inicial), juiz auxiliar da Comarca da Ilha de São Luís (entrância final), juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Coroatá (entrância intermediária) e juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Mearim (entrância
inicial), respectivamente.

 

Glauce Ribeiro da Silva ingressou na magistratura, em 2018, como juíza substituta da Comarca de Santa Inês.
Atuou em Anajatuba e foi titularizada na Comarca de Alto Parnaíba, sendo removida agora para a Vara Única da
Comarca de Carutapera.

“Pretendo desenvolver na nova comarca o mesmo trabalho realizado na Comarca de Alto Parnaíba, buscando
atender aos anseios da comunidade com uma prestação jurisdicional célere e eficiente, com compromisso e
dedicação”, comentou a magistrada.

Já Marco Aurélio Barreto Marques ingressou na magistratura, em 2003, como juiz substituto na Comarca de
Passagem Franca, onde foi titularizado. Atuou em Icatu, São Mateus, sendo promovido agora para a Comarca
da Ilha de São Luís. “Espero contribuir com os demais juízes da capital”, disse o juiz.

Cristovão Sousa Barros, por sua vez, começou a carreira na magistratura, em 2003, na Comarca de Buriti Bravo,
onde foi titularizado. Atuou em Igarapé Grande, Pedreiras, Santa Inês, Lago da Pedra, sendo agora removido
para a 2ª Vara da Comarca de Coroatá. “Pretendo desenvolver um bom trabalho com seriedade e atendendo
bem os jurisdicionados”, comentou o juiz.

Com ingresso na Magistratura, 2015, como juiz substituto na Comarca de Santo Antonio dos Lopes, comarca
onde foi titularizado, o juiz Haderson Rezende Ribeiro atuou em Dom Pedro e agora passa a exercer as
atividades judicantes, em Vitória do Mearim.

“Em Vitória do Mearim, me empenharei para que a prestação jurisdicional atenda, a contento, às expectativas
da sociedade local”, declarou o juiz.

O ato solene de assinatura do Termo de Compromisso e Posse contou com a presença dos desembargadores
Lourival Serejo (vice-presidente do TJMA), Jamil Gedeon, Cleones Cunha, do juiz Holídicy Barros
(representando a Associação dos Magistrados), além do diretor-geral do Tribunal, Mário Lobão.



A promoção e remoções dos magistrados foram aprovadas na sessão plenária administrativa ordinária do
Tribunal de Justiça, realizada no dia 5 de dezembro de 2018.
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Versão digital do Calendário Forense 2019 do TJMA já está
disponível

O Calendário 2019, com as datas oficiais e informações forenses do Tribunal de Justiça do Maranhão, já está
disponibilizado no Portal do Poder Judiciário. Arquivos mensais em imagem já podem ser consultados on-line e o
arquivo com as imagens para serem utilizadas como fundo da área de trabalho de computadores e notebooks já
pode ser baixado.

Para acessar o Calendário, basta clicar no menu principal do Portal do Poder Judiciário em "Institucional -
Calendário forense".

O Calendário 2019 do Judiciário maranhense é regido pela Resolução GP nº 69/2018, de 27 de novembro de
2018, após aprovação em Sessão Plenária Administrativa. O documento define os dias em que não haverá
expediente no Judiciário do Maranhão, bem como os pontos facultativos e dá outras providências.

O design do calendário do TJMA segue o mesmo modelo do calendário 2018, que apresentou algumas mudanças
com o objetivo de modernizar e, principalmente, facilitar a leitura e identificação das informações, se tornando
mais leve e funcional.

A sequência de dias do calendário segue a importância para o trabalho forense, começando com a segunda-feira,
o primeiro dia útil da semana, encerrando-se aos domingos. Os dias são separados por linhas finas, ao mesmo
tempo que elas, um pouco mais destacadas, marcam a classificação dos grupos de dias por julgamentos
realizados no TJMA: segundas e terças, Câmaras; quartas, Sessões Plenárias; quintas e sextas Câmaras.

As informações mais detalhadas acerca das Câmaras e Sessões ficam dispostas logo abaixo dos dias da semana,
seguindo o Regimento Interno do TJMA: às segundas-feiras são realizadas as sessões isoladas da 3ª Criminal, 5ª
Cível e 6ª Cível; às terças, 1ª Criminal, 2ª e 4ª Cível; às quintas-feiras, as isoladas da 2ª Criminal e 1ª e 3ª Cível;
e às sextas-feiras, alternam-se as 1ª e 2ª Câmaras Cíveis Reunidas (primeira e terceira sexta) e as Criminais
Reunidas (segunda e quarta sexta). Às quartas-feiras ficam identificadas: na primeira e terceira, Sessão
Plenária Administrativa; e na segunda, quarta e quinta (quando houver), Plenárias Jurisdicionais.

O espaço livre no layout da versão digital tem como propósito ser o local destinado à visualização dos ícones e
atalhos utilizados na área de trabalho de computadores e notebooks, não poluindo visualmente a tela.

 

Fonte: ASCOM 
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?Esclarecimento sobre pagamento de auxílios por parte do Tribunal
de Justiça

O anúncio por parte da presidência Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) quanto à suspensão do pagamento
referente ao valor do auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-transporte e auxílio-alimentação a
magistrados e servidores, ou qualquer outra verba que venha a ser instituída, ou majorada, até decisão final do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), causou confusão quanto à exatidão da informação, pois o entendimento por
parte de alguns servidores era de que os auxílios estavam suspensos.

 

Dessa forma, o Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus-MA) buscou a correta informação do
fato. O presidente da entidade, Aníbal Lins, entrou em contato com a Coordenadoria de Pagamento do TJMA,
por meio da coordenadora Kenia Ciana Araújo Silva, que esclareceu que a suspensão se refere apenas ao
reajuste, mas o pagamento dos auxílios está mantido.
 
Como providência paralela, o Sindjus-MA pediu audiência junto ao CNJ buscando esclarecer eventuais dúvidas
sobre a correta aplicação pelo Tribunal de Justiça do Maranhão da Recomendação nº 31 da Corregedoria do
CNJ. A posição do Sindicato é que a recomendação se baseia na Lei Orgânica da Magistratura (Loman),
específica e exclusivamente constituída para juízes, e não pode ser aplicada para servidores. Além do que, o
CNJ não pode violar o princípio da segurança jurídica e os direitos adquiridos pelos servidores por atos
juridicamente perfeitos.
 
Mais informações em breve no portal do Sindjus-MA
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Nota de apoio ao oficial de justiça Cristiano Ribeiro Soares

A Diretoria do Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus-MA) vem a público manifestar apoio ao
oficial de justiça da Comarca de Timon, Cristiano Ribeiro Soares, que foi impedido de dar cumprimento a uma
ordem judicial para que a sessão da Câmara Legislativa de Timon, ocorrida no sábado, 5 de janeiro, não se
realizasse.

 

Apesar de o oficial ter chegado à Câmara de Timon com antecedência, a sessão foi iniciada e concluída, sendo a
Justiça obstruída por intermédio de tumulto à porta do Plenário do Poder Legislativo de Timon (como se vê em
vídeo divulgado nos veículos de imprensa local).

A Diretoria do Sindjus-MA compreende que o oficial estava no estrito cumprimento dos seus deveres e a serviço
da Justiça e que a obstrução ocorrida na Câmara de Timon foi um desrespeito ao próprio Poder Judiciário
Estadual.

Por fim, o Sindjus-MA informa que vai aguardar a manifestação do Poder Judiciário em relação ao fato, mas que
já mobilizou toda sua estrutura, inclusive o seu Departamento Jurídico, para apoiar o servidor, caso seja
necessário.

São Luís, 7 de janeiro de 2019

Aníbal da Silva Lins
Presidente do Sindjus-MA
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TJMA oferece estágio remunerado a estudantes do ensino médio

A Escola Superior da Magistratura (ESMAM), abre nesta quinta-feira (10), inscrições para o processo seletivo
ao estágio remunerado de estudantes do ensino médio, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), com
atuação preferencial naComarca da Ilha de São Luís – integrada pelos municípios de São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

As inscrições são gratuitas e ocorrerão até o dia 18 de janeiro. Para se inscrever, o candidato deverá, após ler
integralmente o edital, acessar a página da ESMAM, no Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e, no
formulário próprio fornecido na área reservada ao seletivo, preencher os dados necessários , seguindo as
instruções quanto a salvar, enviar arquivo e esperar a mensagem de confirmação de envio.

São oferecidas 15 vagas para estudantes com idade mínima de 14 anos, que estejam cursando entre o 1º e 3º
ano do Ensino Médio. Do total de vagas, duas são destinadas a pessoas negras e uma para portadores de
necessidades especiais.

Bolsa
O estagiário deverá trabalhar cinco horas por dia, em um único turno, totalizando 25 horas semanais e receberá
uma bolsa auxílio no valor equivalente ao salário-mínimo, cobertura de seguro de acidentes pessoais e
auxílio-transporte, além de recesso remunerado de trinta dias, a ser gozado durante as férias escolares.

Processo seletivo
O processo seletivo será realizado em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 3
de fevereiro de 2019, contendo 50 questões objetivas de múltipla escolha, baseada em conteúdo programático
de Língua Portuguesa, Noções Gerais de Informática e Matemática, disponibilizado no edital.

O local de aplicação da prova será divulgado no site da ESMAM com cinco dias de antecedência de sua
realização.


