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Gilson Uchôa visita o professor Flávio Lima preso em
Esperantinópolis
 

O blog do Carlinhos foi informado, que Gilson Uchôa, secretário municipal de Agricultura de São Raimundo do
Doca Bezerra, esteve na Delegacia de Polícia de Esperantinópolis; segundo informações, ele foi oferecer uma
reconfortante oração para o professor Flávio Lima, preso desde o último dia 19, suspeito de tentar aliciar um
adolescente em São Raimundo do Doca Bezerra.

Gilson: "Foi levar apoio amigo e espiritual ao professor"
O blog conversou com Gilson Uchôa e ele confirmou a visita e garantiu que teve as melhores intenções. 

"Foi na terça-feira, eu estive lá com ele, ofereci uma oração, ele está precisando desse apoio espiritual e somos
cristãos. Fiquei com ele cerca de uma hora, também conversamos e foi uma visita muito produtiva; tenho uma
amizade por ele, já trabalhamos juntos na política, eu gosto muito do Flávio e tenho confiança em sua inocência;
entendo que decisão de justiça ninguém discute, se cumpre, mas oramos para que ele logo prove sua inocência
e se restabeleça para alegria de todos os seus familiares, amigos e admiradores. Eu fiquei muito triste e
lamentei demais essa situação, coloquei pra ele que estava à disposição dele; o Flávio agradeceu e me disse que
já tem dois advogados, Dr. Mábio e Dra. Janethe; e colocamos tudo nas mãos de Deus", explicou Gilson Uchôa. 

O caso está nas mãos do Poder Judiciário de Esperantinópolis. O professor permanece detido, a defesa entrou
com um pedido de habeas corpus no TJ/MA e aguarda decisão. O inquérito que investiga o caso segue em
segredo de justiça.

Professor Flávio Lima 
Confira mais informações

Âncora

Professor é conduzido por suspeita de assediar adolescente em São Raimundo do Doca Bezerra

https://www.carlinhosfilho.com.br/2019/09/professor-e-conduzido-por-suspeita-de.html

*Decretada a prisão preventiva do Professor de São Raimundo do Doca Bezerra acusado de assediar
adolescente
https://www.carlinhosfilho.com.br/2019/09/decretada-prisao-preventiva-do.html

Novas informações sobre o caso do professor preso suspeito de cometer assédio sexual em São Raimundo do
Doca Bezerra



https://www.carlinhosfilho.com.br/2019/09/novas-informacoes-sobre-o-caso-do.html
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Associação dos Criadores prepara o Parque Independência para a
Expoema 2019

27 de setembro de 2019 : 08:06

O Parque Independência, em São Luís, está recebendo os preparativos para sediar a 61ª Expoema – Exposição
Agropecuária do Estado do Maranhão, que acontecerá no período de 20 a 27 de outubro, numa realização da
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM). O espaço está passando por diversos serviços em
sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes no evento que tradicionalmente recebe milhares
de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.

“Nos dois meses que antecedem a realização da Expoema 2019, trabalhamos para que o Parque Independência
esteja em plenas condições físicas para receber criadores, expositores e visitantes. A Associação de Criadores
do Estado do Maranhão Maranhão prepara um grande evento, que pretende produzir conhecimento de forma
inovadora, com inclusão social e gerando oportunidades de negócios”, destaca o presidente da ASCEM, Ivaldeci
Mendonça.

PROGRAMAÇÃO

A programação da Expoema 2019 incluirá a realização de cursos, palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e
diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é priorizar a produção de conhecimento – em parceria
com instituições de ensino, como o Sebrae e o Senar – e a prestação de serviços à comunidade, com o apoio de
órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral.

Este ano, uma das atrações da Expoema serão os rodeios, que ocorrerão no período de 24 a 27 de outubro. “Se
você não teve a oportunidade de ir a Barretos assistir aos rodeios, nós traremos Barretos para o Parque
Independência”, enfatizou o presidente da ASCEM.
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Provas do concurso do TJMA serão realizadas neste domingo (29)
 

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas no próximo domingo, dia 29 de
setembro, nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de
Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo - enviado por e-mail - e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJMA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

INSCRIÇÕES - Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados
deficientes. Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os
cargos ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas - Desenvolvimento, Analista de Sistemas -
Suporte e Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça,
Técnico Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática - Hardware, Técnico em Informática -
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva - Estudo de Caso e na Prova
Discursiva - Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas - www.concursosfcc.com.br.

The post Provas do concurso do TJMA serão realizadas neste domingo (29) appeared first on Blog do Clodoaldo.
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DESEMBARGADORA MANTÉM DECISÃO QUE NEGA
INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EX-PREFEITA DE MATÕES

A desembargadora Angela Salazar, do Tribunal de Justiça do Maranhão, negou recurso apresentado pelo
Ministério Público e manteve decisão de primeira instância que negou a indisponibilidade de bens da
ex-prefeita de Matões, Suely Torres e Silva, a Suely Pereira (PSB).

Com a negativa, o MP ainda pode recorrer à 1ª Câmara Cível do TJ. A decisão é do último dia 23.

Conforme mostrou o  o site ATUAL7, segundo investigação do Ministério Público, uma análise da Assessoria
Técnica da PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) apontou uma série de irregularidades em um pregão presencial
realizado pela prefeitura de Matões, sob gestão de Suely Pereira, para aquisição de gêneros alimentícios para a
merenda escolar, no valor estimado de R$ 1,4 milhão.

Os indícios de fraude apontam, principalmente, diz o órgão, para suposta montagem do procedimento licitatório,
tendo como beneficiária a empresa C J Comércio de Alimentos Ltda.

Na ação, o Ministério Público requereu à Justiça que fosse determinada, em medida liminar, a indisponibilidade
de Suely Pereira e demais envolvidos, por improbidade administrativa.

Contudo, seguindo o entendimento do juiz Marco Aurélio Veloso Silva, da comarca da Matões, Angela Salazar
argumentou que, na fase atual do processo, “não restou comprovada a ocorrência de dano ao erário ou
enriquecimento ilícito dos agentes”.

“Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para manter a decisão fustigada até o julgamento final do presente
recurso”, decidiu.

No mês passado, mostrou o ATUAL7, por decisão do mesmo magistrado de primeira instância, Suely Pereira
também teve negado contra ela um outro pedido de bloqueio de bens, em um processo envolvendo a F.C.B
Produções e Eventos Ltda – EPP, mais conhecida como F&F Produções e Eventos, do empresário Fabiano de
Carvalho Bezerra, alvo da Operação Attalea em 2015.

Atualmente segunda suplente do senador Weverton Rocha (PDT), Suely Pereira ganhou o sobrenome político
por ser mulher do ex-prefeito e ex-deputado estadual Rubens Pereira e Silva, o Rubão. Na política também está
o filho, o deputado federal licenciado e atual secretário estadual de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Rubens
Pereira Júnior (PCdoB).
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Vem aí a Expoema 2019!
 

O Parque Independência, em São Luís, está recebendo os preparativos para sediar a 61ª Expoema - Exposição
Agropecuária do Estado do Maranhão, que acontecerá no período de 20 a 27 de outubro, numa realização da
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM). O espaço está passando por diversos serviços em
sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes no evento que tradicionalmente recebe milhares
de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.

"Nos dois meses que antecedem a realização da Expoema 2019, trabalhamos para que o Parque Independência
esteja em plenas condições físicas para receber criadores, expositores e visitantes. A Associação de Criadores
do Estado do Maranhão Maranhão prepara um grande evento, que pretende produzir conhecimento de forma
inovadora, com inclusão social e gerando oportunidades de negócios", destaca o presidente da ASCEM, Ivaldeci
Mendonça.

PROGRAMAÇÃO

A programação da Expoema 2019 incluirá a realização de cursos, palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e
diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é priorizar a produção de conhecimento - em parceria
com instituições de ensino, como o Sebrae e o Senar - e a prestação de serviços à comunidade, com o apoio de
órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral.

Este ano, uma das atrações da Expoema serão os rodeios, que ocorrerão no período de 24 a 27 de outubro. "Se
você não teve a oportunidade de ir a Barretos assistir aos rodeios, nós traremos Barretos para o Parque
Independência", enfatizou o presidente da ASCEM.
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Tribunal de Justiça recebe visita da imagem de São José de
Ribamar
 

A imagem de São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão, foi recebida nessa quinta-feira (26), no Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJ/MA). O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente da egrégia corte,
fez questão de realizar o ato de fé e devoção, no salão nobre do TJ.

Joaquim Figueiredo demonstrou toda devoção que tem ao padroeiro do Maranhão, e na oportunidade destacou
a importância do "pai adotivo de Jesus".

"Eu sou devoto de São José de Ribamar, tanto é, que alguns bens meus, particulares, dedico ao santo São José
de Ribamar", revelou.

Além do presidente José Joaquim, vários magistrados prestigiaram o momento marcante, como: os
desembargadores José Ribamar Castro, José Jorge Figueiredo, Jamil Gedeon, dentre outros. Funcionários do
Poder Judiciário não desperdiçaram a oportunidade de reverenciar o santo milagroso.

Representando o Santuário de São José de Ribamar, estiveram presentes os padres Cláudio Roberto Cruz e
Gutemberg Feitosa, reitor e vice-reitor, respectivamente.
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TJ-MA mantém decisão do TCE-MA sobre homologação do
Concurso de Paço do Lumiar

O Tribunal de Justiça do Maranhão negou pedido o Município de Paço do Lumiar contra a decisão do Tribunal
de Conta do Estado que determinou no último dia 21 de agosto a imediata homologação e convocação dos
aprovados em concurso público, bem como a proibição de contratações contratações temporárias.

Em sua decisão, a Desª. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa ressaltou que a Decisão PL-TCE/MA Nº
251/2019 apenas ratificou os termos da decisão monocrática do Conselheiro Edmar Cutrim, que, entretanto,
não consta dos autos, ou seja, não é possível saber se houve fundamentação da medida cautelar no âmbito do
processo administrativo.

“Diante do exposto, ante a inequívoca ausência de prova pré-constituída, com fundamento no Artigo 10, caput,
da Lei 12.016/2009, indefiroa inicial e, consequentemente, denego a Segurança.”, Decide a Desa. Nelma.

Confira AQUI a íntegra da decisão…



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - CONVÊNIOS
27/09/2019 - BLOG GENIVALDO ABREU 
POSITIVA
Associação dos Criadores prepara o Parque Independência para a Expoema 2019

Pag.: 8

Associação dos Criadores prepara o Parque Independência para a
Expoema 2019

O Parque Independência, em São Luís, está recebendo os preparativos para sediar a 61ª Expoema - Exposição
Agropecuária do Estado do Maranhão, que acontecerá no período de 20 a 27 de outubro, numa realização da
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM). O espaço está passando por diversos serviços em
sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes no evento que tradicionalmente recebe milhares
de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.

"Nos dois meses que antecedem a realização da Expoema 2019, trabalhamos para que o Parque Independência
esteja em plenas condições físicas para receber criadores, expositores e visitantes. A Associação de Criadores
do Estado do Maranhão Maranhão prepara um grande evento, que pretende produzir conhecimento de forma
inovadora, com inclusão social e gerando oportunidades de negócios", destaca o presidente da ASCEM, Ivaldeci
Mendonça.

PROGRAMAÇÃO
A programação da Expoema 2019 incluirá a realização de cursos, palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e
diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é priorizar a produção de conhecimento - em parceria
com instituições de ensino, como o Sebrae e o Senar - e a prestação de serviços à comunidade, com o apoio de
órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral.

Este ano, uma das atrações da Expoema serão os rodeios, que ocorrerão no período de 24 a 27 de outubro. "Se
você não teve a oportunidade de ir a Barretos assistir aos rodeios, nós traremos Barretos para o Parque
Independência", enfatizou o presidente da ASCEM.
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Provas do Concurso do TJMA 2019 serão realizadas no próximo
domingo

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas no próximo domingo, dia 29 de
setembro, nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de
Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJMA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

INSCRIÇÕES – Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados
deficientes. Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os
cargos ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas –
Suporte e Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça,
Técnico Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva – Estudo de Caso e na Prova
Discursiva – Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.
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São Luís: Associação dos Criadores prepara o Parque
Independência para a Expoema 2019

O Parque Independência, em São Luís, está recebendo os preparativos para sediar a 61ª Expoema – Exposição
Agropecuária do Estado do Maranhão, que acontecerá no período de 20 a 27 de outubro, numa realização da
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM). O espaço está passando por diversos serviços em
sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes no evento que tradicionalmente recebe milhares
de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.

“Nos dois meses que antecedem a realização da Expoema 2019, trabalhamos para que o Parque Independência
esteja em plenas condições físicas para receber criadores, expositores e visitantes. A Associação de Criadores
do Estado do Maranhão Maranhão prepara um grande evento, que pretende produzir conhecimento de forma
inovadora, com inclusão social e gerando oportunidades de negócios”, destaca o presidente da ASCEM, Ivaldeci
Mendonça.

A programação da Expoema 2019 incluirá a realização de cursos, palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e
diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é priorizar a produção de conhecimento - em parceria
com instituições de ensino, como o Sebrae e o Senar - e a prestação de serviços à comunidade, com o apoio de
órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral.

Este ano, uma das atrações da Expoema serão os rodeios, que ocorrerão no período de 24 a 27 de outubro. “Se
você não teve a oportunidade de ir a Barretos assistir aos rodeios, nós traremos Barretos para o Parque
Independência”, enfatizou o presidente da ASCEM.
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Provas do Concurso do TJMA 2019 serão realizadas neste domingo
(29)
 

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas neste domingo, dia 29 de setembro,
nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico
Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJMA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

INSCRIÇÕES – Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados
deficientes. Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os
cargos ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas –
Suporte e Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça,
Técnico Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva – Estudo de Caso e na Prova
Discursiva – Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.
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Provas do Concurso do TJMA 2019 serão realizadas neste domingo
(29)
 

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas neste domingo, dia 29 de setembro,
nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico
Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJMA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

INSCRIÇÕES

Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados deficientes. Estão sendo
oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os cargos ofertados são:
Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas – Suporte e Rede, Engenheiro
Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça, Técnico Judiciário (Apoio
Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática – Software, Técnico em
Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva – Estudo de Caso e na Prova
Discursiva – Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.
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Defensoria e TJ-MA levarão atendimentos a municípios do MA

Os moradores de Loreto, Mirador, Paraibano, São João dos Patos e Buriti Bravo serão beneficiados com mais
uma ação itinerante, realizado por meio do projeto Defensoria na Comunidade.
IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DA DPE-MA

MARANHÃO - A população dos municípios de Loreto, Mirador, Paraibano, São João dos Patos e Buriti Bravo
será beneficiada com mais uma ação itinerante, realizada por meio do projeto Defensoria na Comunidade, da
Defensoria Pública do Estado, que percorrerá o interior do estado na próxima semana. A atividade é realizada
em parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio do projeto “Conciliação Itinerante”, do Núcleo de
Solução de Conflitos (Nupemec/TJ-MA).

A ação acontecerá nas comarcas de Loreto (30/9), Mirador (1º/10), Paraibano (2/10), São João dos Patos (3/10)
e Buriti Bravo (4/10). O atendimento ocorrerá das 8h às 17h, nas unidades móveis das duas instituições, que
ficarão na principal via de cada cidade.

A iniciativa oferece solução de conflitos de forma ágil e descentralizada. Serão oferecidos atendimento jurídico,
agendamento de audiências de conciliação, renegociação de dívidas, divórcio, pensão alimentícia, coleta de
DNA para investigação de paternidade, guarda, dentre outras demandas relacionadas a direito do consumidor,
família e problemas de vizinhança.

Os cidadãos interessados em resolver demandas processuais (com ação judicial em trâmite) ou pré-processuais
(sem ação judicial) devem-se dirigir ao local do evento portando seus documentos pessoais (comprovante de
residência, RG, CPF, certidão de nascimento – em caso de menor) e comprobatórios da demanda (faturas,
registro de imóvel etc.).

Para participar de sessão de conciliação durante o projeto, o jurisdicionado ou a parte deve comparecer com
documentos pessoais (comprovante de residência, RG, CPF, certidão de nascimento – em caso de menor) e
comprobatórios da demanda (faturas, registro de imóvel, certidão de casamento etc.).

As ações são semelhantes às realizadas entre os dias 10 e 12 deste mês em Lago da Pedra, Lagoa Grande do
Maranhão e Lago dos Rodrigues. Um total de 114 atendimentos foram prestados pela DPE-MA na Região dos
Lagos.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
Loreto (30/09): na Avenida Monsenhor Barros, em frente aos Correios;
Mirador (1º/10): na Praça São Bento, próximo à Igreja Matriz;
Paraibano (2/10): na Praça da Avenida João Paraibano, próximo à Igreja Matriz;
São João dos Patos (3/10): Praça Getúlio Vargas;
Buriti Bravo (4/10): em frente ao Fórum Regino Antônio de Carvalho.
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Provas do concurso do TJ-MA serão realizadas neste domingo (29)

Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista
Judiciário e Oficial de Justiça.

DIVULGAÇÃO / TJ-MA

27/09/2019 às 12h00

Provas do concurso do TJ-MA serão realizadas neste domingo (29)

SÃO LUÍS - As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) serão realizadas neste domingo
(29), nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de
Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

TJ-MA publica edital para concurso de ingresso de servidores

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJ-MA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

INSCRIÇÕES – Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados
deficientes. Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os
cargos ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas –
Suporte e Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça,
Técnico Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e



somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva – Estudo de Caso e na Prova
Discursiva – Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas.
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Provas do Concurso do TJMA 2019 serão realizadas no próximo
domingo (29)

Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista
Judiciário e Oficial de Justiça
Fonte: TJMA

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas no próximo domingo, dia 29 de
setembro, nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de
Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

 

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJMA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

INSCRIÇÕES – Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados
deficientes. Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os
cargos ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas –
Suporte e Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça,
Técnico Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva – Estudo de Caso e na Prova
Discursiva – Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do



concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.
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Preparativos para a Expoema são iniciados

Este ano, uma das atrações da Expoema serão os rodeios, que ocorrerão no período de 24 a 27 de outubro

OParque Independência, em São Luís, está recebendo os preparativos para sediar a 61ª Expoema – Exposição
Agropecuária do Estado do Maranhão, que acontecerá no período de 20 a 27 de outubro, numa realização da
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão. O espaço está passando por diversos serviços em sua
estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes no evento que tradicionalmente recebe milhares de
pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.

Programação
A programação da Expoema 2019 incluirá a realização de cursos, palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e
diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é priorizar a produção de conhecimento – em parceria
com instituições de ensino, como o Sebrae e o Senar – e a prestação de serviços à comunidade, com o apoio de
órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral.

Este ano, uma das atrações da Expoema serão os rodeios, que ocorrerão no período de 24 a 27 de outubro. “Se
você não teve a oportunidade de ir a Barretos assistir aos rodeios, nós traremos Barretos para o Parque
Independência”, enfatizou o presidente da Ascem.
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Provas do Concurso do TJMA serão realizadas no próximo domingo,
29

Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista
Judiciário e Oficial de Justiça.

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas no próximo domingo, dia 29 de
setembro, nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de
Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. 

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJ-MA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

INSCRIÇÕES – Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados
deficientes. Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os
cargos ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas –
Suporte e Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça,
Técnico Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
no período de 09 a 11 de novembro, e somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova
Discursiva – Estudo de Caso e na Prova Discursiva – Redação, conforme o edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.
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Maranhão terá cooperativa destinada aos internos e egressos do
sistema prisional

Na solenidade, o presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo recebeu um kit institucional do
Instituto Humanitas 360
Memorando de Atendimento celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, Governo do Estado e Instituto
Humanitas 360 criou nesta quarta-feira (25), na Sala de Atos do Palácio dos Leões, uma cooperativa destinada
aos internos e egressos do sistema prisional do Maranhão. A solenidade de assinatura contou com a presença
do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, do governador do
Estado, Flávio Dino, do secretário-geral do CNJ, desembargador Carlos Vieira Von Adamek, do secretário de
Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade, entre outras autoridades governamentais.
Na oportunidade, o presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo, recebeu um kit institucional das
mãos da presidente do Instituto Humanitas 360, Patrícia Villela, que considerou a parceria um exercício de
democracia plena e de soberania dos direitos dos mais necessitados.
O termo tem como objetivo implantar, inicialmente, no Complexo Penitenciário São Luís, por meio de uma
cooperativa, iniciativas empreendedoras para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) e egressas do sistema
prisional, contribuindo para que os beneficiados possam ter sua própria fonte de renda.
A iniciativa de criar ações produtivas para apenados e egressos do sistema penitenciário faz parte do programa
'Justiça Presente', desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. Além de  fomentar e desenvolver iniciativas
entre os poderes judiciário e executivo com diante da crise estrutural do sistema carcerário brasileiro, o projeto
visa garantir oportunidades efetivas de ressocialização a pessoas presas.
Com a assinatura do Memorando de Atendimento, deverão ser instaladas oficinas de trabalho baseadas em
economia colaborativa, para oferecer oportunidades de qualificação profissional e de trabalho e renda às
pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional do Maranhão.
A implementação do projeto também conta com a colaboração da Cooperativa Social do Maranhão
(COOESEMA), que será responsável pela instalação das oficinas de trabalho nas unidades prisionais do
Complexo Penitenciário São Luís.
 


