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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO 
 

EDITAL Nº 2 – TJMA – JUIZ SUBSTITUTO, DE 8 DE OUTUBRO DE 2012 
 

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO torna 

pública a retificação das datas constantes dos subitens 5.1.6.3, 5.1.8, 5.3, 5.4.8.12 e 5.4.8.13 do Edital 

nº 1 – TJMA – Juiz Substituto, de 2 de outubro de 2012, que passam a ter a redação a seguir 

especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 

 

[...] 

5.1.6.3 O pagamento da taxa de inscrição preliminar deverá ser efetuado até o dia 29 de novembro de 
2012. 

[...] 

5.1.8 O candidato deverá comparecer no período de 9 de outubro de 2012 a 30 de novembro de 2012 
(exceto sábado, domingo e feriado), no horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, na 

Comissão do concurso, na Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Av. Pedro II, s/nº – São 
Luís/MA, portando:  
[...] 

5.3 A relação das inscrições preliminares deferidas será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do 

Estado do Maranhão e divulgada na Internet, no endereço eletrônico 

http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_ma_12_juiz, na data provável de 19 de  dezembro de 2012. 
 [...] 
 5.4.8.12 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será 

divulgada até a data provável de 19 de novembro de 2012, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_ma_12_juiz. 

 [...] 

 5.4.8.13 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão acessar o endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_ma_12_juiz e imprimir a GRU Cobrança, por meio da 

página de acompanhamento, para pagamento até o dia 29 de novembro de 2012, conforme 
procedimentos descritos neste edital. 

 

Desembargador Antonio Guerreiro Junior 
Presidente da Comissão do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão  

 


