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CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
EDITAL 002/2011
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 002/2011
Altera o Edital 002/2011, que regula o concurso público para
provimento de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal do Poder
Judiciário do Estado do Maranhão, nos itens que indica.
O Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições legais, pelas normas estabelecidas no Regulamento de Concurso para provimento de cargos
efetivos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão aprovadas pela Resolução n. 052/2010, de 29 de novembro de
2010, deste Tribunal de Justiça, pelo Edital 002/2011 e pela legislação aplicável, torna público para conhecimento de
todos os interessados, a alteração do Edital que regula o citado Concurso Público, como segue.
A referida alteração se justifica face publicação por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em
data posterior à publicação original deste edital (respectivamente 22 e 23 de março de 2011 – ECT) de editais de
concursos públicos nacionais para suprimento de vagas de nível superior, médio e fundamental (em áreas correlatas a
este certame) e com provas objetivas previstas para o mesmo dia, 15 de maio de 2011, neste Estado do Maranhão.
Tal alteração tem por objetivo permitir a separação de datas de prova, de forma a permitir o melhor fluxo logístico de
sua aplicação e a não acumulação de eventos de grande porte em mesma data, bem como oportunizar àqueles que
desejarem prestarem ambos os certames, no anseio de obtenção de oportunidade de trabalho.
Art. 1º - Fica desta forma alterado o calendário do certame, passando a figurar com as seguintes datas:
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Atividade
Site do Concurso
Publicação do Edital
Início do Período de Inscrições
Término do Período de Inscrições
Início do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição
Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição
Divulgação da decisão dos pedidos de isenção da Taxa de Inscrição
Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição
Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição
Decisão sobre Pedidos de revisão quanto ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de
inscrição
Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição
Divulgação da relação de inscrições deferidas
Divulgação do ato de indeferimento de inscrições
Início do período para solicitação de condições especiais de prova
Data limite para solicitação de condições especiais de prova
Divulgação da decisão sobre pedidos de condições especiais de prova
Início do período de entrega de pedido para concorrer a vagas reservadas a PPD
Data limite para entrega de pedido para concorrer a vagas reservadas a PPD
Divulgação dos pedidos para concorrer a vagas reservadas a PPD
Início do Pedido de revisão de indeferimento de inscrições
Término do Pedido de revisão de indeferimento de inscrições
Início do Pedido de revisão de indeferimento de condições especiais de prova
Término do Pedido de revisão de indeferimento de condições especiais de prova
Início do Pedido de revisão de indeferimento para concorrer a vagas reservadas a PPD
Término do Pedido de revisão de indeferimento para concorrer a vagas reservadas a PPD
Decisão sobre Pedidos de revisão de indeferimento de inscrições
Decisão sobre Pedidos de revisão de indeferimento de condições especiais de prova
Decisão sobre os Pedido de revisão de indeferimento para concorrer a vagas reservadas a PPD
Expedição do Documento de Confirmação de Inscrição - Locais da Prova Objetiva
Data da Prova Objetiva
Divulgação da Prova Objetiva e seus gabaritos
Início do Pedido de revisão de questões da Prova Objetiva

PLANEJAMENTO E EXECUÇAO: IESES

Data - Período
www.servidor.tjma.ieses.org
quarta-feira, 9 de março de 2011
quarta-feira, 9 de março de 2011
segunda-feira, 25 de abril de 2011
quarta-feira, 9 de março de 2011
quinta-feira, 17 de março de 2011
quarta-feira, 30 de março de 2011
quinta-feira, 31 de março de 2011
sexta-feira, 1 de abril de 2011
terça-feira, 5 de abril de 2011
segunda-feira, 25 de abril de 2011
terça-feira, 10 de maio de 2011
terça-feira, 10 de maio de 2011
quarta-feira, 9 de março de 2011
segunda-feira, 25 de abril de 2011
terça-feira, 10 de maio de 2011
quarta-feira, 9 de março de 2011
segunda-feira, 25 de abril de 2011
terça-feira, 10 de maio de 2011
quarta-feira, 11 de maio de 2011
sexta-feira, 13 de maio de 2011
quarta-feira, 11 de maio de 2011
sexta-feira, 13 de maio de 2011
quarta-feira, 11 de maio de 2011
sexta-feira, 13 de maio de 2011
segunda-feira, 23 de maio de 2011
segunda-feira, 23 de maio de 2011
segunda-feira, 23 de maio de 2011
quarta-feira, 25 de maio de 2011
domingo, 29 de maio de 2011
segunda-feira, 30 de maio de 2011
segunda-feira, 30 de maio de 2011
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Término do Pedido de revisão de questões da Prova Objetiva
Decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo da Prova Objetiva
Convocação para a Prova Discursiva
Início do Período de pedido de revisão da Convocação para a Prova Discursiva
Término do Período de pedido de revisão da Convocação para a Prova Discursiva
Decisão dos pedido de revisão da Convocação para a Prova Discursiva
Expedição do Documento de Convocação da prova Discursiva - Locais da Prova
Data da Prova Discursiva
Expedição do Documento de Convocação para Prova de Digitação e Entrega de Documentos da
Prova de Títulos
Início do Período de Recurso da Convocação para Prova de Digitação e Entrega de Documentos da
Prova de Títulos
Término do Período de Recurso da Convocação para Prova de Digitação e Entrega de Documentos
da Prova de Títulos
Decisão dos pedido de revisão da Convocação para a Prova de Digitação e Entrega de Documentos
da Prova de Títulos
Início do período de realização da Prova de Digitação
Término do período de realização da Prova de Digitação
Divulgação da avaliação da Prova de Digitação
Início do Período de pedido de revisão da avaliação da Prova de Digitação
Término do Período de pedido de revisão da avaliação da Prova de Digitação
Início do período de Entrega de Documentos da Prova de Títulos
Término do período de Entrega de Documentos da Prova de Títulos
Divulgação das notas da Prova de Títulos
Início do Período de pedido de revisão das notas da Prova de Títulos
Término do Período de pedido de revisão das notas da Prova de Títulos
Decisão sobre os pedidos de revisão da avaliação da Prova de Digitação
Decisão sobre os pedidos de revisão das notas da Prova de Títulos
Divulgação dos Resultados Finais do Concurso e Classificação Geral e de Vagas Reservadas
Início do Período de pedido de revisão dos Resultados Finais do Concurso e Classificação
Término do Período de pedido de revisão dos Resultados Finais do Concurso e Classificação
Decisão dos pedidos de revisão dos Resultados Finais do Concurso e Classificação
Encaminhamento do Relatório Final à Comissão Organizadora do TJMA
Reunião da Comissão Organizadora para avaliação do Relatório Final
Encaminhamento do Relatório Final aprovado à Presidência do TJMA

quarta-feira, 1 de junho de 2011
terça-feira, 14 de junho de 2011
terça-feira, 21 de junho de 2011
quarta-feira, 22 de junho de 2011
sexta-feira, 24 de junho de 2011
terça-feira, 28 de junho de 2011
terça-feira, 28 de junho de 2011
domingo, 3 de julho de 2011
segunda-feira, 25 de julho de 2011
terça-feira, 26 de julho de 2011
quinta-feira, 28 de julho de 2011
quinta-feira, 4 de agosto de 2011
segunda-feira, 8 de agosto de 2011
sexta-feira, 12 de agosto de 2011
terça-feira, 30 de agosto de 2011
quarta-feira, 31 de agosto de 2011
sexta-feira, 2 de setembro de 2011
segunda-feira, 8 de agosto de 2011
sexta-feira, 12 de agosto de 2011
terça-feira, 30 de agosto de 2011
quarta-feira, 31 de agosto de 2011
sexta-feira, 2 de setembro de 2011
terça-feira, 13 de setembro de 2011
terça-feira, 13 de setembro de 2011
terça-feira, 13 de setembro de 2011
quarta-feira, 14 de setembro de 2011
sexta-feira, 16 de setembro de 2011
terça-feira, 20 de setembro de 2011
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
sexta-feira, 30 de setembro de 2011

Art. 2º - Para os cargos, especialidades, comarcas, polos e vagas constantes do ANEXO I nos quais haja vagas para o
Tribunal de Justiça e para a Comarca de São Luís (a saber Analista Judiciário - Assistente Social, Analista Judiciário –
Direito, Analista Judiciário – Psicólogo, Analista Judiciário – Contador, Técnico Judiciário - Apoio Técnico
Administrativo, Técnico Judiciário – Técnico em Contabilidade e Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo),
extingue-se a lotação para o Tribunal de Justiça, deslocando-se todos os candidatos já inscritos para a referida lotação
para a lotação na Comarca de São Luís, uma vez que as vagas passarão a ser compartilhadas entre as referidas
lotações.
§ 1º Face referida alteração, os candidatos alcançados pelo deslocamento de lotação definido no caput deste artigo,
se assim desejarem, poderão solicitar sua desistência da concorrência neste certame, devendo para tanto solicitar,
através de requerimento formal ao IESES, o qual deverá ser encaminhado via SEDEX para IESES – CONCURSO PÚBLICO
TJMA – EDITAL 002/2011 - SERVIDORES, A/C Caixa Postal 6545 – CEP 88036-970 Florianópolis (SC), com postagem até
segunda-feira, 25 de abril de 2011, devidamente acompanhado de cópia do boleto bancário impresso e do
comprovante de pagamento da referida inscrição.
§ 2º No documento em que for requerida a respectiva desistência, conforme parágrafo 1º deste artigo, o candidato
deverá indicar o nome e número de compensação do banco, o número da agência com respectivo dígito (se houver) e
o número da conta corrente e dígito em que deverá ser creditado o valor de inscrição pago, sem o que não será
viabilizado o referido ressarcimento.
§ 3º A critério do interessado, os documentos poderão ser entregues no Protocolo da sede do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, à Praça D. Pedro II, s/número. Centro, São Luís (MA), no horário de atendimento externo,
respeitado o prazo limite, encaminhados à Secretaria da Comissão de Concurso do Tribunal.
Art. 4º - Promovam-se as respectivas alterações no corpo do Edital 002/2011.
Art. 5º - Ficam ratificados os demais itens do Edital 002/2011, não constantes desta alteração.
São Luís (MA), 07 de abril de 2011.
DESEMBARGADOR JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
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