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EDITAL Nº 006/2009 

 

 

A Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Dra. 

Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, Presidente da Comissão de Concurso 

para Ingresso na Carreira do Ministério Público do Maranhão, TORNA PÚBLICO 

 

 

as seguintes instruções especiais: 

 

 

a) A prova preambular do Concurso para Ingresso na Carreira do 

Ministério Público será realizada no dia 20 de setembro de 2009, com início às 08h 

(oito horas), nas dependências do Centro Universitário do Maranhão - 

UNICEUMA, Unidade Renascença, situado na Rua Josué Montello, nº 1, Bairro 

Renascença II, nesta cidade de São Luis, com duração de 05 (cinco) horas; 

 

b) Os candidatos deverão se apresentar até 30 (trinta) 

minutos antes do início da prova, ou seja, 07h30min (sete horas e trinta minutos), 

horário em que os portões serão impreterivelmente fechados, munidos de caneta 

esferográfica azul/preta e cédula de identidade ou documento equivalente, 

acompanhada do comprovante de inscrição devidamente preenchido e assinado, que 

deve ser impresso pelo candidato através do acesso ao seu cadastro de inscrição no 

sítio eletrônico do Ministério Público do Maranhão (www.mp.ma.gov.br); 

 

 c) A prova constará de 100 (cem) questões de múltipla escolha, 

divididas em 04 (quatro) blocos, contendo 25 (vinte e cinco) questões em cada bloco, 

versando sobre matérias objeto da lista de pontos do Regulamento do Concurso; 

 

 d) Durante a realização da prova preambular é vedada qualquer 

espécie de consulta; 
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  e) Os cartões de respostas deverão ser preenchidos com caneta 

esferográfica de tinta preta/azul, devendo o candidato ter o máximo de cuidado e 

atenção em seu preenchimento, uma vez que não serão admitidas rasuras e, em 

nenhuma hipótese, será fornecido outro cartão de resposta; 

 

f) Após a correção da prova preambular, será divulgada pela 

internet, no site www.mp.ma.gov.br e publicada no Diário de Justiça do Estado do 

Maranhão a relação nominal dos candidatos classificados para a realização das provas 

discursivas. 

 

 São Luis, MA, 10 de setembro de 2009.  

 

  

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO 
Procuradora Geral de Justiça 

Presidente da Comissão de Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público 
 


