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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.

 

 

https://www.concursosfcc.com.br/concursos/jsp/localDeExame/index.jsp
https://www.concursosfcc.com.br/concursos/jsp/localDeExame/index.jsp
https://www.concursosfcc.com.br/concursos/tjuma119/edital_de_retificacao_3_e_convocacao_assinado.pdf
https://www.concursosfcc.com.br/concursos/tjuma119/index.html
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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.

Foto: Divulgação / TJ
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Certame do Tribunal de Justiça do Maranhão será aplicado 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

 

SÃO LUÍS - As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas neste domingo, 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.

FIQUE POR DENTRO

Números

65.221 inscrições

13.560 candidatos declarados negros

812 declarados deficientes

Vencimentos:

R$ 8.230,35 para analista judiciário

R$ 6.883,85 para oficial de justiça

R$ 3.927,72 para técnico judiciário

885,00 é o valor do auxílio-alimentação

 

 

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PROCESSO SELETIVO
28/09/2019 - SITE TV GUARÁ.COM 
POSITIVA
Provas do Concurso do TJMA 2019 serão realizadas no próximo domingo

Pag.: 4

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.

 

http://www.concursosfcc.com.br/

