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EDITAL Nº 5/2015 

 

O DOUTOR LUIZ EMÍLIO BRAÚNA 

BITTENCOURT JÚNIOR, JUIIZ DE DIREITO DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OLINDA NOVA 

DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no 

uso de suas atribuições legais,  
 

FAZ SABER, a todos que virem ou tiverem conhecimento deste Edital, que, por meio deste ato, 

torna pública a abertura de TESTE SELETIVO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE 

ASSESSOR DE JUIZ DE ENTRÂNCIA INICIAL DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

OLINDA NOVA DO MARANHÃO, cujas regras são as dispostas neste termo.  

1. DO CARGO E DA VAGA 

1.1. Este certame se destina a selecionar candidatos para o provimento de um cargo, de livre 

nomeação e exoneração, atualmente vago, de Assessor de Juiz de Entrância Inicial.  

1.2. A vaga é destinada para a cidade de Olinda Nova do Maranhão.  

1.3. A remuneração atual mensal correspondente ao vencimento básico é de R$ 4.618,18 , mais 

benefícios.  

1.4. Compete ao Assessor de Juiz realizar atividades inerentes à graduação de Bacharel em 

Direito, entre elas: recebimento e análise de petições e processos; verificação e controle de 

prazos; pesquisa de jurisprudência e legislação; preparação, conferência e publicação de pautas 

e atas de audiência; emissão de informações em procedimentos judiciais e administrativos; 

compilação de dados, elaboração de minutas de despachos, decisões e sentenças, classificação, 

cálculo, indexação, bem como outras tarefas de mesma natureza e grau de complexidade, 

inserção, revisão e atualização de dados no Sistema de Controle Processual utilizado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Themis).  

1.5. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.  

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. A inscrição será totalmente gratuita e exclusivamente realizada pela via eletrônica, devendo 

o candidato encaminhar até as 18:00 do dia 30 de setembro de 2015, para o e-mail 

vara1_oln@tjma.jus.br, todos os documentos abaixo:  

a) Formulário constante do ANEXO I devidamente preenchido;  

b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF ou Carteira Nacional de Habilitação;  
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c) Cópia do Diploma de conclusão do curso de Direito ou, na sua falta, certidão da Instituição 

de Ensino Superior atestando que o candidato finalizou o curso e colou grau;  

d) Curriculum vitae;  

2.2. Apenas serão aceitas as inscrições efetuadas no endereço eletrônico indicado neste Edital, 

não se responsabilizando esta Vara pelas inscrições eventualmente enviadas e não recebidas.  

2.3. O candidato receberá email confirmando sua inscrição. 

3. DAS PROVAS DO CONCURSO  

3.1. O concurso realizar-se-á na cidade de São Luís/MA, no prédio da Escola da Magistratura do 

Maranhão, localizada na Avenida Luís Eduardo Magalhães, nº 20, Calhau, São Luís-MA, em 

uma única fase constituída de PROVAS OBJETIVA e SUBJETIVA, ambas com caráter 

eliminatório e classificatório.  

3.2. As PROVAS OBJETIVA e SUBJETIVA serão realizadas dia 02 de outubro de 2015, das 

08:00h às 13:00h, sendo eliminado do certame o candidato que a elas não comparecer.  

3.3. Nas salas de prova e durante a realização desta, não será permitido ao candidato:  

a) manter em seu poder relógios, telefones, armas e aparelhos eletrônicos e o candidato que for 

flagrado portando qualquer desses instrumentos durante a realização da prova será eliminado do 

seletivo.  

b) usar bonés, gorros, chapéus e assemelhados;  

3.4. O candidato que necessite de atendimento diferenciado para a realização da prova deverá 

encaminhar junto com a inscrição o atestado médico que deve ser assinado por um médico da 

área e deverá conter a descrição da espécie e do grau ou nível da necessidade e ou enfermidade, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - 

CID, bem como a provável causa da deficiência, devendo, ainda conter o nome, assinatura e 

CRM do médico que forneceu o atestado.  

3.5. Não será concedido atendimento especial a candidatos que não efetuarem o comunicado até 

a data do último dia da inscrição.  

3.6. As provas serão corrigidas pelo Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Olinda 

Nova do Maranhão e dos gabaritos não caberá recurso, ficando as provas disponíveis para 

consulta na Comarca de Olinda Nova do Maranhão.  

4. DAS PROVAS OBJETIVA e SUBJETIVA 

4.1 DA PROVA OBJETIVA 

4.1.1 A prova objetiva conterá 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo apenas uma 

correta, com valor de um ponto cada, sobre as disciplinas de DIREITO ADMINISTRATIVO, 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL PENAL, 

DIREITO PENAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, devendo o candidato, ao final, entregar a prova 

preenchida. 

4.1.2. Serão automaticamente eliminados os candidatos que não alcançarem 50% de 

aproveitamento (vinte questões).  

4.1.3. Não será permita consulta a qualquer doutrina, nem a qualquer legislação.  

4.1.4. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento de sua 

prova, não havendo substituição da mesma, salvo em caso de defeito em sua impressão.  

4.2. DA PROVA SUBJETIVA 

4.2.1. A prova subjetiva consistirá na elaboração de duas peças: uma decisão interlocutória 

(vinte pontos) e uma sentença (trinta pontos).  

4.2.2. Não será permita consulta a qualquer doutrina, nem a qualquer legislação. 

4.2.3 Na correção da prova, além do conhecimento jurídico, serão considerados os seguintes 

critérios: redação, coerência e coesão, estilística e elementos da redação oficial.  

4.2.4. Na prova subjetiva serão avaliados conhecimentos de DIREITO ADMINISTRATIVO, 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL PENAL, 

DIREITO PENAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. 

4.2.5. Somente serão corrigidas as provas daqueles que obtiverem o mínimo exigido para a 

prova objetiva. 

4.2.6. Serão automaticamente eliminados os candidatos que não alcançarem 50% de 

aproveitamento (dez pontos na decisão interlocutória e quinze pontos na sentença).  

4.2.7. O candidato deverá devolver o caderno de provas ao fiscal, com todas as folhas.  

5. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

5.1. A nota final será obtida pela soma das provas objetiva e subjetiva.  

5.2. O resultado será divulgado na data provável de 13 de outubro de 2015, no sítio eletrônico 

da Corregedoria-Geral da Justiça (http://www.tjma.jus.br/cgj).  

5.3. O candidato que vier a ser aprovado e nomeado, deverá apresentar-se no prazo de cinco 

dias para tomar posse entrar em exercício, sob pena de ser exonerado.  

5.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de 

Olinda Nova do Maranhão. Para que não se alegue desconhecimento, foi expedido o presente 

Edital, afixado também no átrio do Fórum e divulgado na imprensa oficial. Secretaria Judicial 
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da Vara de Olinda Nova do Maranhão, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

quinze (15/09/2015). Eu, _____, Rogério César Lobato da Silva Júnior, Secretário Judicial, 

digitei por ordem do Dr. Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior, Titular da Comarca de Olinda 

Nova do Maranhão.  
 

Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior 

Juiz de Direito Titular da Comarca de Olinda Nova do Maranhão 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

Teste seletivo para o provimento do cargo de Assessor de Juiz de Entrância Inicial da Vara 
Única da Comarca de Olinda Nova do Maranhão 
 

NOME 
 

CIDADE E DATA DE NASCIMENTO 
 

ENDEREÇO (Logradouro, nº, Bairro, Cidade, Estado e CEP) 
 
 

EMAIL 
 

TELEFONE CELULAR 
 

INSTITUIÇÃO DE GRADUAÇÃO E DATA DE COLAÇÃO DE GRAU 
 
 

Fez exame da OAB? (          ) SIM                   Se fez exame da OAB, foi aprovado? (           ) SIM  
                               (          ) NÃO             (          ) NÃO 
                                                               (         ) PREJUDICADO 
 

Fez ou faz pós-graduação? (          ) SIM Qual? _______________________________________ 
                                        (           ) NÃO 
 

Está estudando para concurso? (          ) SIM     (          ) NÃO 
                                           
Já foi aprovado em algum concurso? (          ) SIM Qual? ________________________________ 
                                                      (          ) NÃO 
 

Já foi assessor de Juiz ou Desembargador? (          ) SIM De quem? ______________________ 
                                                                 (          ) NÃO 


