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TJMA abre vagas para estágio remunerado em seis municípios

 

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 COMPLETO AQUI
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.

Continua...
Âncora

 

 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.

Jornal Pequeno
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STF cassa definitivamente decisão do CNJ que afastou juiz do MA

10 de janeiro de 2019  Celso Almeida  Judiciário

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou definitivamente, nesta semana os
efeitos de um ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que instaurava Processo Administrativo Disciplinar
(PAD)  afastava das funções o juiz maranhense Clésio Coelho Cunha.

Ele tomou a decisão em um mandado de segurança protocolado pelo magistrado do Maranhão no mês de
novembro, dias depois de o plenário do  CNJ determinar o seu afastamento preventivo do cargo, até o
julgamento final do PAD instaurado contra ele.

Em sua defesa, Cunha alegou que os fatos a serem apurados no processo já haviam sido arquivados pela
Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão em janeiro de 2016, tendo sido desarquivados pelo CNJ apenas dois
anos depois – quando a Constituição prevê que esse tipo de desarquivamento só pode ocorrer até um ano depois,

“É certo que o Conselho Nacional de Justiça possui competência disciplinar originária e concorrente, podendo
instaurar originariamente, avocar ou revisar procedimentos disciplinares, sem prejuízo da atuação das
corregedorias locais. Contudo, a pretensão revisional do CNJ, seja por meio de procedimento próprio, seja
mediante o prosseguimento da apuração originária, deve ser exercida sob o limite temporal de 1 (um) ano, a
partir do julgamento disciplinar do Tribunal local”, destacou Alexandre de Morais. Segundo ele, a decisão do
CNJ foi inconstitucional.

Clésio Cunha era investigado por suposto favorecimento a uma empresa em ação de desapropriação movida
pelo Governo do Estado. De acordo com os autos, horas após receber o pedido, o juiz teria determinado a
liberação de R$ 3 milhões em favor da empresa.

Ao blog, após saber da decisão do STF, ele disse ter sempre acreditado numa decisão favorável. Perguntado se
atribuía a ação do CNJ a alguma perseguição política, disse que não “mágoas de ninguém”.

“Sempre acreditei em Deus e na Justiça. Deus sempre apagou todas as fogueiras e fez de um modo que eu nem
precisasse saltá-las: varrendo as cinzas para que passasse andando e sequer sujasse as sandálias. Não tenho
mágoas de ninguém”, declarou.

Baixe aqui a íntegra da decisão
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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.
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STF cassa definitivamente decisão do CNJ que afastou juiz do MA
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou definitivamente, nesta semana os
efeitos de um ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que instaurava Processo Administrativo Disciplinar
(PAD)  afastava das funções o juiz maranhense Clésio Coelho Cunha.

Ele tomou a decisão em um mandado de segurança protocolado pelo magistrado do Maranhão no mês de
novembro, dias depois de o plenário do  CNJ determinar o seu afastamento preventivo do cargo, até o
julgamento final do PAD instaurado contra ele.

Em sua defesa, Cunha alegou que os fatos a serem apurados no processo já haviam sido arquivados pela
Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão em janeiro de 2016, tendo sido desarquivados pelo CNJ apenas dois
anos depois – quando a Constituição prevê que esse tipo de desarquivamento só pode ocorrer até um ano depois,

"É certo que o Conselho Nacional de Justiça possui competência disciplinar originária e concorrente, podendo
instaurar originariamente, avocar ou revisar procedimentos disciplinares, sem prejuízo da atuação das
corregedorias locais. Contudo, a pretensão revisional do CNJ, seja por meio de procedimento próprio, seja
mediante o prosseguimento da apuração originária, deve ser exercida sob o limite temporal de 1 (um) ano, a
partir do julgamento disciplinar do Tribunal local", destacou Alexandre de Morais. Segundo ele, a decisão do
CNJ foi inconstitucional.

Clésio Cunha era investigado por suposto favorecimento a uma empresa em ação de desapropriação movida
pelo Governo do Estado. De acordo com os autos, horas após receber o pedido, o juiz teria determinado a
liberação de R$ 3 milhões em favor da empresa (saiba mais).

Ao blog, após saber da decisão do STF, ele disse ter sempre acreditado numa decisão favorável. Perguntado se
atribuía a ação do CNJ a alguma perseguição política, disse que não "mágoas de ninguém".

"Sempre acreditei em Deus e na Justiça. Deus sempre apagou todas as fogueiras e fez de um modo que eu nem
precisasse saltá-las: varrendo as cinzas para que passasse andando e sequer sujasse as sandálias. Não tenho
mágoas de ninguém", declarou.



Baixe aqui a íntegra da decisão.

O post STF cassa definitivamente decisão do CNJ que afastou juiz do MA apareceu primeiro em Gilberto Léda.
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TJMA abre vagas para estágio remunerado de estudantes do Ensino
Médio

Em 10 de janeiro de 2019

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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Tribunal de Justiça do Maranhão abre vaga de estágio remunerado
para estudantes do Ensino Médio

janeiro 09, 2019  No comments

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), por meio da A Escola Superior da Magistratura (ESMAM), abrirá,
nesta quinta-feira (10), inscrições para o processo seletivo ao estágio remunerado de estudantes do Ensino
Médio, 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. No total, serão
ofertadas 15 vagas.
Para fazer a inscrição o interessado deve acessar o Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, no
endereço eletrônico www.tjma.jus.br, lá, acessa a  página da Escola de Magistratura do Maranhão
(Esmam)www.tjma.jus.br/esmam, e preencher o formulário próprio fornecido com dados pessoais . A inscrição é
gratuita.
Na data da convocação para formalizar o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado, o estudante deve ter
no mínimo 14 anos de idade e cursar entre o 1º (primeiro) e o 3º (terceiro) ano do Ensino Médio, autorizado ou
reconhecido pelo MEC, de instituição de ensino médio pública ou privada.  Vinte por cento (20%) das vagas
ficam reservadas aos negros, nos termos da Lei Estadual nº 10.404/2018.
O estagiário receberá, por mês, uma bolsa-auxílio no valor do salário-mínimo vigente, sendo assegurado, ao
mesmo, recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser gozado durante as férias escolares. Além disso, o
estudante/estagiário terá cobertura de seguro de acidentes pessoais, cabendo ao TJMA a responsabilidade pelo
pagamento desse prêmio.
O processo seletivo será realizado em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, 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.
Fonte: TJMA
09/01/2019
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OPORTUNIDADE | 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.

IMPORTANTE!

Ressaltamos que SOMENTE o CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA deverá comparecer na ESMAM, portando a
documentação exigida nos termos do edital para finalização da inscrição.

Link para inscrição AQUI.

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 pessoas com
deficiência.

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.

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

POR PORTAL DO MUNIM · 10 DE JANEIRO DE 2019

Sucessão da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do do Maranhão.

MARANHÃO – 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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Presidente da Câmara assume prefeitura de Davinópolis

O presidente da Câmara de Vereadores de Davinópolis, Raimundo Nonato Martins (PRB), assumiu a prefeitura
da cidade, distante 663 km de São Luís, nesta terça-feira (1º). A Justiça determinou a prisão e o afastamento de
José Rubem Firmo (PCdoB) do cargo após a Polícia Civil considerá-lo suspeito de mandar matar Ivanildo Paiva
(PRB), que era prefeito da cidade. O crime foi em 11 de novembro de 2018. Rubem Firmo era vice de Ivanildo.

 

A cerimônia de posse de Raimundo Martins foi realizada na Câmara de Vereadores um dia após a prisão de José
Rubem Firmo. "O trabalho vai continuar. Precisamos do apoio de todos para a gente fazer esta nova etapa de
trabalho no município de Davinópolis", disse o prefeito interino.

Depois da solenidade na Câmara, todos seguiram para a sede da prefeitura, onde Raimundo Martins nomeou os
secrertários. Com a mudança na prefeitura, Manoel Neco (PCdoB) assume então a presidência da Câmara de
Vereadores.

Segundo delegado Praxísteles Martins, da Delegacia de Homicídios de Imperatriz, a motivação da morte de
Ivanildo Paiva foram promessas não cumpridas a José Rubem, como o pagamento de R$ 300 mil após a
reeleição da chapa, além de Ivanildo não ter entregue o controle político da Secretaria de Educação do
município a José Rubem. Esses acordos teriam sido feitos a época da campanha quando ambos buscavam a
reeleição.

De acordo com as investigações, no corpo de Ivanildo haviam marcas de tortura e cerca de sete disparos
causados por arma de fogo. O corpo de Ivanildo Paiva foi sepultado na manhã do dia 13 de novembro, no
Cemitério Campo da Saudade, em Imperatriz, a 626 km de São Luís.

Prisões
José Rubem foi preso na manhã de segunda-feira, dia 31 de dezembro, e encaminhado imediatamente à
Delegacia Regional de Imperatriz para prestar depoimento. Ele assumiu a prefeitura no dia 13 de novembro, em
solenidade na Câmara Municipal da cidade.

No dia 11 de dezembro, a polícia prendeu Francisco de Assis Bezerra Soares, conhecido como "Tita", que é
policial militar no Pará e foi preso em Dom Elizeu; José Denilton Guimarães, conhecido como "Boca Rica", que é
mecânico; Willame Nascimento da Silva, policial militar do Maranhão lotado em Grajaú, e Jean Dearlen dos
Santos, o "Jean Listrado", que segundo as investigações é pistoleiro. Douglas da Silva Barbosa, de 22 anos,
também está preso suspeito de participação no crime.

No dia 22 de dezembro, Carlos Ramiro se apresentou na delegacia com um advogado e ficou preso por força de
um mandado de prisão relacionado ao caso. No dia 27 de dezembro, o empresário Antônio José Messias foi
preso em sua própria residência.
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TJMA abre vagas para estágio remunerado

O Tribunal de Justiça do Maranhão vai dar oportunidades para estudantes de nível superior
 São oportunidades que estudantes vão poder ganhar experiências para o mercado de trabalho
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.
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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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TJ-MA abre vagas para estágio remunerado de estudantes do
Ensino Médio

As inscrições são gratuitas e ocorrerão até o dia 18 de janeiro.

IMIRANTE.COM / COM INFORMAÇÕES DO TJ-MA

10/01/2019 às 08h28

TJ-MA abre vagas para estágio remunerado de estudantes do Ensino Médio

São oferecidas 15 vagas para estudantes com idade mínima de 14 anos, que estejam cursando entre o 1º e 3º
ano do Ensino Médio. (Foto: divulgação)
SÃO LUÍS - A Escola Superior da Magistratura (Esmam), abriu nessa quinta-feira (10), inscrições para o
processo seletivo ao estágio remunerado de estudantes do ensino médio, no Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA), 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 aqui.

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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - ESMAM
10/01/2019 - SITE O IMPARCIAL ONLINE 
POSITIVA
Tribunal de Justiça abre vaga de estágio remunerado para estudantes do Ensino Médio 

Pag.: 13

Tribunal de Justiça abre vaga de estágio remunerado para
estudantes do Ensino Médio

Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Escola Superior da Magistratura (ESMAM), abriu nesta
quinta-feira (10), inscrições para o processo seletivo ao estágio remunerado de estudantes do Ensino Médio,
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. No total, serão ofertadas 15
vagas. Clique aqui para acessar o edital.

 

Para fazer a inscrição o interessado deve acessar o Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, clicando
aqui, acessar a  página da Escola de Magistratura do Maranhão (Esmam), e preencher o formulário. A inscrição
é gratuita.

Na data da convocação para formalizar o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado, o estudante deve ter
no mínimo 14 anos de idade e cursar entre o 1º (primeiro) e o 3º (terceiro) ano do Ensino Médio, autorizado ou
reconhecido pelo MEC, de instituição de ensino médio pública ou privada.  Vinte por cento (20%) das vagas
ficam reservadas aos negros, nos termos da Lei Estadual nº 10.404/2018.

O estagiário receberá, por mês, uma bolsa-auxílio, com direito a recesso remunerado de 30 dias, no mesmo
período das férias escolares. Além disso, o estagiário terá cobertura de seguro de acidentes pessoais, cabendo
ao Tribunal de Justiça a cobrir eventuais custos.

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - POSSE
10/01/2019 - SITE PIRAPEMAS.COM 
POSITIVA
Comarca de Coroatá tem novo juiz titular 

Pag.: 14

Comarca de Coroatá tem novo juiz titular

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, empossou nesta
terça-feira (8), em seu gabinete, o juiz Cristovão Sousa Barros (titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra)
para o cargo de juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Coroatá (entrância intermediária).

 

Cristovão Sousa Barros, 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.

Cristovam Sousa Barros
Na cerimônia de posse, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo,
parabenizou o magistrado 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.
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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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Tribunal de Justiça avança com o uso de novas tecnologias

A modernização do Judiciário maranhense está sendo uma das apostas centrais do Tribunal de Justiça na gestão
do desembargador Joaquim Figueiredo, que adotou novas práticas e conceitos de qualidade e eficiência, com a
implementação de novas tecnologias, apelando-se ao seu uso mais intensivo, de modo a permitir, entre outros, a
padronização e automatização de procedimentos.

 

“Com a consciência de que o uso das novas tecnologias assumem no Século XXI especial relevância, investimos
bastante nessa área, cumprindo o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico estabelecido para o
ano de 2018. A medida maximizou os benefícios do uso da tecnologia digital e contribuiu para a racionalização
dos recursos orçamentários do Poder Judiciário”, frisou o desembargador Joaquim Figueiredo.

Foram ampliados links de dados nas comarcas de Açailândia, Caxias, Codó, Imperatriz, Santa Inês e São José de
Ribamar, Maracaçumé, Santa Helena e Bacabal. Novas salas de depoimento especial foram instaladas nas
comarcas de Santa Luzia e Santa Inês. Foi lançado também o Aplicativo "Conciliar é legal", para smartphones e
tablets, disponível para os sistemas Android e IOs, permitindo o cadastramento de pedidos de conciliação junto
aos órgãos do Judiciário.

Salas de videoconferência foram instaladas nas comarcas de Presidente Dutra, Itapecuru-mirim e Vargem
Grande. Além de novos sistemas de Controle de Sindicância, foram instalados ainda 1.400 novos equipamentos,
incluindo computadores, scanners, impressoras, kits de gravação de audiência, monitores, entre outros
dispositivos.

Desde o ano passado, as fases de liquidação ou cumprimento – provisório ou definitivo – de sentenças proferidas
em processos de competência originária do Tribunal de Justiça do Maranhão – autuados em suporte físico –
estão sendo processadas, exclusivamente, por via eletrônica, através do sistema Processo Judicial Eletrônico.

Foi implantada a versão 2.0 do Sistema de Processo Judicial Eletrônico, que traz diversas melhorias na interface,
além de correções e otimizações. Agora, os usuários concluem suas pesquisas em tempo reduzido, sem a
necessidade de tantos “cliques” para a exibição de conteúdos, o que torna mais prática ainda a publicação de
decisões, petições e recursos.

A implantação e expansão do sistema de Processo Judicial Eletrônico – aliadas ao processo de conscientização e
racionalização da distribuição de papel A4 – garantiu uma redução expressiva do consumo do referido item.

Comparando-se o mesmo intervalo dos anos anteriores, a redução foi de, aproximadamente, 31%, com a
quantidade de resmas atendidas, diminuindo de 61.625, em 2016, para 42.527, em 2018. A conclusão do
cadastro do Banco de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) representou, também, um avanço importante para
o Judiciário no Maranhão na área de tecnologia.



NOVOS SISTEMAS

Em 2018, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Diretoria de Informática, desenvolveu um
novo sistema para o controle de sindicâncias, que permite o cadastro e atualização dos dados de sindicâncias e
processos administrativos disciplinares, além do controle de seu fluxo e documentação.

Foi lançada também a primeira versão do sistema “Contratus”, de gestão contratual, que possibilita cadastrar e
controlar contratos, convênios, termos de cooperação, atas de registro de preços e demais acordos
administrativos, no âmbito do Judiciário maranhense.

O Tribunal implantou, ainda, o sistema “Haedus”, para auxiliar a creche Judith Pacheco, na seleção dos
candidatos às vagas oferecidas pela instituição.

O sistema permite o registro de vagas disponíveis para cada turno, bem como para o cadastro de reserva e o
período de inscrição. Por meio da ferramenta, os pais também podem realizar a inscrição dos seus dependentes.

Foi disponibilizado, ainda, um aplicativo para atualização de valores de processos – o Sistema de Cálculo de
Processo Judicial (SCJUD). A ferramenta permite a atualização de valores a receber, agilizando o trabalho da
Coordenadoria de Precatórios e das Contadorias.

 

Fonte: ASCOM 
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Obras entregues pelo Tribunal de Justiça visam melhor
atendimento à sociedade

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, entregou várias obras,
em sua gestão. “As obras representam o efetivo compromisso do Poder Judiciário de oferecer melhores serviços
de atendimento aos seus jurisdicionados, no pleno exercício de suas funções institucionais e constitucionais,
permitindo, democraticamente, a todos a igualdade perante a lei”, assinalou o desembargador Joaquim
Figueiredo.

 

Em Paço do Lumiar – Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís – foi entregue o Fórum Judicial
totalmente revitalizado, após significativas intervenções de engenharia na estrutura e espaços físicos interno e
externo do prédio. O Fórum é constituído por três varas judiciais, um Juizado Especial e salão do júri com
capacidade para 90 lugares.

O novo Fórum da Comarca de Governador Nunes Freire também foi entregue à população contendo nova
estrutura física para o funcionamento da Justiça Estadual. O prédio encontra-se alinhado à política
socioambiental implementada pelo TJMA. O novo prédio possui sua própria estação de tratamento de esgoto,
evitando a degradação do meio ambiente.

O desembargador Joaquim Figueiredo fez, também, a entrega oficial da reforma do Fórum de Caxias, que
envolveu a recuperação estrutural do prédio. Ele instalou também a 4ª Vara de Pedreiras e inaugurou o anexo
do Fórum Desembargador Araújo Neto, na referida Comarca. Instalou oficialmente ainda a 2ª Vara Criminal, na
Comarca de Bacabal. Ambas foram criadas pela Lei Complementar nº 198/2017.

Em fase de andamento, encontra-se a finalização dos serviços de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de
Tuntum, além das construções do novo Fórum da Comarca de Presidente Dutra e do Salão do Juri de São João
Batista.

Mais de 50 unidades prediais receberam, em 2018, benefícios envolvendo serviços de reforma, manutenção
predial, adequações e pequenos reparos, incluindo fóruns da Capital e interior do Estado, juizados, unidades
administrativas, entre outros.

Para o desembargador Joaquim Figueiredo, as obras representam o efetivo compromisso do Tribunal de Justiça
do Maranhão de oferecer melhores serviços de atendimento aos seus jurisdicionados, no pleno exercício de suas
funções institucionais e constitucionais, permitindo, democraticamente, a todos a igualdade perante a lei.

 

Fonte: ASCOM 
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TJMA abre vagas para estágio remunerado de estudantes do Ensino
Médio

publicado em 10/1/2019 Atualizado em 10/01/2019 - 08:03

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.

Com ASCOM-TJMA.
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TJMA abre vagas de estágio remunerado para alunos 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.

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 pessoas com
deficiência.

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.


