
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO 

III CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

 
A Defensoria Pública Geral do Estado do Maranhão, tendo em vista o Concurso Público para 

provimento de vagas no cargo de Defensor Público - 1ª Classe da Defensoria Pública do Estado do 
Maranhão, de acordo com o Edital de Abertura de Inscrições publicado no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão, edição 247 de 18/12/2008, RESOLVE: 
 
Convocar os candidatos habilitados na Prova de Conhecimentos Específicos II para entrega de Títulos, de 
acordo com as seguintes orientações: 
 
I. Período de Entrega dos Títulos 
Local: 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO  
RUA DA ESTRELA, 421 
PRAIA GRANDE  - SÃO LUÍS - MA 
 
Data e horário: 
01/08/2009 - Das 08:00h às 11:00h e das 13:30h às 15:30h 
02/08/2009 - Das 08:00 às 10:00h 
 
II. Informações Gerais 
1. Os títulos a serem avaliados deverão ser entregues, pessoalmente, no endereço supracitado, somente 

em cópias autenticadas e discriminadas em relação específica, sem rasuras ou emendas, identificada 
com o nome completo do candidato e  número do documento de identidade. 

2. Expirado o período de entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob 
qualquer hipótese ou alegação, valendo par tanto a data do protocolo. 

3. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração, de acordo com o Capítulo IX do 
Edital de Abertura de Inscrições. 

4. Somente serão avaliados os títulos do candidato que lograr habilitação na Prova Oral. 
 
III. Informações Relativas aos Títulos: 
 
1. Os Títulos serão examinados e pontuados conforme especificações contidas no Capítulo IX do Edital 

de Abertura de Inscrições nº 01/2008. 
2. Os documentos a serem entregues deverão estar rubricados e numerados por página, em ordem 

sequencial, conforme estiverem listados na "Relação de documentos para a prova de títulos", que 
deverá ser apresentada em duas vias (obrigatoriamente digitada ou datilografada), conforme modelo  a 
seguir: 

 

Identificação do Candidato: 
1) Concurso: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO 
2) Cargo: DEFENSOR PÚBLICO DE 1ª CLASSE 
3) Nome do Candidato:  
4) Número do Documento de Identidade:  
5) Número de Inscrição:  
 
Lista de Documentos Anexos: 
Página 1 – Título “x” 
Página 2 – Título “y” 
Página 3 – Título “z” 
Data e assinatura do candidato: 

 
3. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, deverá ser 

anexado comprovante de alteração de nome (por exemplo: certidão de casamento). 



4. Cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação que fica vedada a cumulatividade de 
créditos. 

5. Não serão consideradas, para efeito de pontuação as cópias não-autenticadas. 
6. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será avaliada pela Fundação Carlos Chagas e o seu 

resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no site: www.concursosfcc.com.br. 
7. Receberá nota zero o candidato que não entregar os Títulos na forma, no prazo e no local estipulado 

neste Edital. 
8. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 01 (um) ano, 

contados a partir da homologação do resultado final do concurso, serão incinerados pela Fundação 
Carlos Chagas. 

 
São Luís/MA, 20 de julho de 2009. 

ANA FLÁVIA MELO E VIDIGAL SAMPAIO 
Defensora Pública - Geral do Estado 

 


