
A EXMA SRA. JUÍZA MARCELA SANTANA LOBO, titular da 5ª Vara da 
comarca de Caxias, estado do Maranhão, no  uso de suas atribuições 
legais, 

 
F A Z S A B E R, a todos que virem ou tiverem conhecimento deste Edital, que por meio deste ato, 
torna pública a abertura de PROCESSO SELETIVO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE 
ASSESSOR DE JUIZ DA 5ª VARA DA COMARCA DE CAXIAS, estado do MARANHÃO, cujas 
regras são as seguintes expostas: 
 
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 de Assessor de Juiz na entrância intermediária. 
 
1.2. A vaga é destinada para a 5ª Vara da Comarca de Caxias. 
 
1.3. A remuneração atual mensal corresponde ao vencimento básico é de R$ 4.638,18, mais 
benefícios. 
 
1.4. Compete ao Assessor de Juiz a elaboração de minutas de despachos, decisões e sentenças, 
a gestão das atividades em gabinete, o preenchimento de relatórios, o atendimento a partes e 
advogados, o acompanhamento em audiência, consoante estabelecido nas leis, no Código de 
Normas da Corregedoria do Maranhão e nas determinações do Juiz titular da unidade, no que não 
contrariar os imperativos legais. 
 
1.5. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, não incluídas o período relativo ao Plantão 
Judicial e atividades a que o juiz esteja obrigado. 
 
1.6. As provas e publicação de resultados são de responsabilidade da Juíza Titular da 5ª Vara da 
comarca de Caxias, obedecendo-se as regras estabelecidas nesse instrumento e consoante o 
calendário que integra o anexo II desse edital. 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. A inscrição será gratuita e realizada exclusivamente mediante a entrega de CURRÍCULO 
LATTES e DOCUMENTOS, na Secretaria Judicial da 5ª Vara, no período de 22 de agosto de 
2016 a 02 de setembro de 2016, das 08h30min às 12h00min. 
 
Parágrafo único. Integram os documentos essenciais a serem apresentados: 
a) Formulário constante do ANEXO I devidamente preenchido; 
b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF ou Carteira Nacional de Habilitação; 
c) Cópia do Diploma de conclusão de curso de Bacharel em Direito reconhecido pelo MEC ou, na 
sua falta, certidão da Instituição de Ensino Superior atestando que o candidato tenha finalizado o 
curso e colado grau; 
d) Cópia dos certificados dos cursos declarados no currículo lattes; 
e) Cópia do histórico de rendimento escolar, com média geral assinalada; 
f) Declaração de concordância do chefe imediato, para servidores concursados; 
g) Foto 3x4; 
 
2.2. Serão aceitas apenas inscrições presenciais, recebendo o candidato, ou seu procurador, no 
ato de inscrição, cópia do documento de conferência/ficha de inscrição, devendo, ainda, assinar a 
lista de entrega dos documentos. 
 
2.3. É de responsabilidade exclusiva dos candidatos inscritos, os dados cadastrais informados no 
ato de inscrição e impressos na respectiva ficha.  
 
2.4. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que:  



a. preencherem a respectiva Ficha de Inscrição sem completarem corretamente todos os seus 
campos;  
b. não encaminharem todos os documentos indicados no parágrafo único do item 2.1. 
 
3. DO PEDIDO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVA  
 
3.1. Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização de provas, 
portadores de necessidades especiais ou não, deverão solicitar, através de requerimento formal 
no ato de inscrição, as condições especiais que necessitam, instruindo o seu requerimento com 
atestado de médico especialista descrevendo a espécie e o 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. 
 
3.2 O candidato que não atender ao disposto no item 3.1 até a data limite estabelecida, não terá a 
condição especial de prova disponibilizada. 
 
4. DA SELEÇÃO 
 
4.1 A presente seleção consistirá em três etapas: 1) Análise curricular e análise do histórico de 
rendimento escolar; 2) Provas objetiva e subjetiva; 3) Entrevista, todas em conformidade com o 
cronograma que integra o ANEXO II, em que serão avaliados os conhecimentos e/ou habilidades 
técnicas dos candidatos para o exercício do cargo de Assessor de Juiz. 
 
4.2 No ato de apresentação em todas as etapas o candidato deverá apresentar original de seu 
documento de identificação civil, Carteira Nacional de Habilitação ou outro documento oficial com 
foto. 
 
4.3. Os candidatos deverão apresentar-se para a realização de quaisquer das provas do presente 
certame convenientemente trajados, sendo vedada a utilização de bermudas, trajes de banho, 
bonés, chapéus, gorros e similares. Deverão ser observadas, ainda, as limitações quanto às 
vestimentas para ingresso nas dependências do Fórum de Caxias. 
 
4.4. Os candidatos deverão comparecer aos locais da seleção, sempre que convocados, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao início. O horário fixado será o horário 
oficial local de Caxias (MA). Será vedada a admissão em sala de provas ao candidato que se 
apresentar após o seu início.  
 
4.5. Todas as etapas da seleção se realizarão no Fórum da comarca de Caxias, localizado na 
Av. Norte-Sul, s/n, Campo de Belém CEP: 65608-005, ou, em caso de impossibilidade, em local 
a ser indicado quando da publicação da convocação. 
 
4.6 Para a realização das provas, os candidatos deverão dispor de caneta esferográfica com tinta 
de cor preta ou azul.  
 
4.7. O candidato que convocado para uma etapa deixar de comparecer será considerado 
automaticamente reprovado. 
 
4.8. No dia de realização das provas objetivas não será permitido ao candidato entrar e/ou 
permanecer na sala de provas com aparelhos eletrônicos (telefones celulares, pagers, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, handheld, receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de 
calcular, relógios com qualquer uma das funções anteriormente citadas etc.) ou armas de 
qualquer tipo. Caso o candidato esteja portando algum destes itens, este deverá ser entregue aos 
fiscais de sala antes do início das provas e somente serão devolvidos à saída do candidato da 
sala de provas.  
 



4.9 O descumprimento do item 4.8 implicará na eliminação sumária do candidato, constituindo-se 
em tentativa fraude.  
 
4.10. Por segurança, os candidatos somente poderão se retirar do local das provas escritas após 
30 (trinta) minutos de seu início. 
 
4.11. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para nenhuma das provas, nem a 
realização de provas ou etapas fora do horário e local previamente assinalados.  
 
5. DA ANÁLISE CURRICULAR 
 
5.1 Encerrada a fase de inscrições será publicada a lista dos candidatos habilitados para 
participação no certame. 
 
5.2. A primeira fase da seleção consistirá na análise curricular e análise do histórico de 
rendimento escolar. 
 
5.3. Será publicada lista global dos candidatos, na ordem de sua classificação, observada essa a 
média do rendimento escolar apresentada e comprovada, somada com os títulos indicados e 
documentados consoante relação do ANEXO III; 
 
5.4. Serão considerados aprovados para a etapa objetiva os candidatos até a 20ª (vigésima) 
posição na lista, os quais serão convocados para a realização das provas objetivas; 
 
6. DAS PROVAS ESCRITAS 
  
6.1. Os candidatos aprovados na fase preliminar serão convocados para a etapa de prova 
objetiva, com 30 (trinta) questões. 
 
6.2. A prova objetiva terá duração de três horas, incluindo o tempo de preenchimento dos 
cartões-resposta. 
 
6.3. A prova objetiva contará com questões de múltipla escolha, sendo apenas uma correta, com 
valor de um ponto cada uma, sobre as disciplinas: DIREITO CONSTITUCIONAL; DIREITO 
PENAL; DIREITO PROCESSUAL PENAL; LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL; EXECUÇÃO 
PENAL. 
 
6.4. Será automaticamente eliminado o candidato que não alcançar 50% (cinquenta por cento) de 
aproveitamento na prova objetiva, consoante gabarito oficial. 
 
6.5. As respostas às questões objetivas deverão ser transcritas no cartão-resposta, devendo o 
candidato assinalar uma única resposta para cada questão.  
 
6.6. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-
resposta e pela sua integridade, não havendo substituição do cartão, salvo em caso de defeito em 
sua impressão. 
 
6.7. Ao finalizar a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o cartão-resposta ao 
fiscal de sala. 
 
6.8. Não se admitirá consulta à legislação, livros, documentos ou a qualquer outro material 
durante a realização das provas, sob pena de imediata exclusão da seleção. 
 
6.9. O resultado será divulgado no sítio eletrônico da Corregedoria-Geral de Justiça 
(http://www.tjma.jus.br/cgj), sendo convocados para participação na prova subjetiva os cinco 
primeiros candidatos aprovados nessa fase, desconsiderando-se as notas obtidas na análise 
curricular. 

http://www.tjma.jus.br/cgj


 
7. DA PROVA SUBJETIVA 
  
7.1. Os candidatos aprovados na fase objetiva serão convocados para a etapa de prova subjetiva, 
que consistirá na elaboração de uma sentença criminal e uma decisão, segundo as regras de 
redação oficial, considerando-se o uso correto da língua portuguesa. 
 
7.2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de impressão dos documentos. 
 
7.3. Deverá o candidato comparecer munido de seu notebook, ficando autorizada, no curso da 
prova subjetiva, a livre consulta pelo candidato à internet, legislação, livros, documentos, 
jurisprudência. 
 
7.4. Ao finalizar a prova, o candidato deverá imprimir os documentos correspondentes e entregá-
los ao fiscal. 
 
7. DAS ENTREVISTAS 
 
7.1. Os candidatos aprovados para a etapa subjetiva serão convocados para entrevistas, 
individuais e de caráter classificatório, a ser conduzida pela Juíza titular da 5ª Vara da Comarca 
de Caxias. 
 
7.2. As entrevistas abordarão temas relativos ao desempenho da atividade profissional, percepção 
pessoal do trabalho pelo candidato e disponibilidade para o exercício das funções. 
 
7.3. A aprovação nas fases anteriores não implica em direito à nomeação ao cargo, sendo esse 
de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo magistrado titular da unidade. 
 
8. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA NOMEAÇÃO 
 
8.1 Com a publicação do resultado final, o candidato aprovado terá 48 (quarenta e oito) horas para 
apresentar-se na secretaria judicial da 5ª Vara e retirar a lista de documentos indispensáveis à 
sua nomeação, os quais deverão ser entregues no prazo máximo de cinco dias, salvo 
impossibilidade justificada de fazê-lo e apresentada tempestivamente. 
 
8.2 Não cumpridos os prazos descritos nos item acima, será convocado o candidato aprovado em 
segundo lugar e assim sucessivamente até o preenchimento da vaga. 
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Juíza Titular da 5ª Vara da comarca de Caxias.  
 
Para que não se alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital, afixado também no átrio 
do Fórum e divulgado na imprensa oficial.  
 
Gabinete da 5ª Vara da Comarca de Caxias, 11 de agosto de 2016. 
 
Juíza MARCELA SANTANA LOBO 
Titular da 5ª Vara da comarca de Caxias 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – FORMULÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO 

COMARCA DE CAXIAS 
5ª VARA 

 
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO - CARGO: ASSESSOR DE JUIZ 

 
 

dA 
NOME 

 
QUALIFICAÇÃO 

RG:      CPF: 

Data de nascimento:    Local de nascimento:     

Filiação: 

Estado civil: 

ENDEREÇO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado, CEP): 

 

e-mail: 

telefone/celular: 

ÚLTIMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/ATIVIDADE ATUAL 

Local: 

Período (início/fim): 

Funções exercidas: 

 

Nome chefe imediato/telefone contato: 

 

Aprovações concursos: (___) Sim (___) Não. 

Quais: 

INSTITUIÇÃO DE FORMAÇÃO: 

CURSO: 

ANO DE CONCLUSAO 

Data: _____/______/_______                          Assinatura:_____________________________________________ 



 
ANEXO II – CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO 
 

FASE DA SELEÇÃO DATAS PREVISTAS 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 22/08/2016 a 02/09/2016 

PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
HABILITADOS 

06/09/2016 

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE 
APROVADOS NA PRIMEIRA FASE 
(ANÁLISE CURRICULAR) E CHAMADA 
PARA A SEGUNDA FASE 

08/09/2016 

DATA DE REALIZAÇÃO DA SEGUNDA 
FASE (PROVA OBJETIVA)  

13/09/2016 às 13h30min 

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE 
APROVADOS NAS PROVAS 
OBJETIVAS E CONVOCAÇÃO PARA 
PROVA SUBJETIVA 

14/09/2016 

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
SUBJETIVA 

15/09/2016 às 13h30min 

ENTREVISTAS 19/09/2016 às 09h30min 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 20/09/2016 

 
 
ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS – máximo 3,0 (três) pontos 
 
 

TIPO DE DOCUMENTOS PONTOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA  
 

Diploma de graduação a partir do 
segundo em área  
afim  
 

0,5 por curso s 0,5 

Certificado de cursos de 
aperfeiçoamento (mínimo de 180 
horas) em área afim 

0,3 por curso 0,6 

Certificado de especialização em 
área afim 

0,5 por curso 1,0 

Diploma de mestrado em curso 
de área afim 

1,0 por curso Sem limites 

Diploma de doutorado me curso 
de área afim 

2,0 por curso Sem limites 

Docência em nível superior 
 

0,15 por ano 2,0 

Aprovação em concurso nível 
superior 

0,3 por concurso 0,6 

Publicações em revistas 
científicas com corpo editorial, 
em anais de congressos ou 
capítulos de livros 

0,3 por publicação Sem limites 

Publicações de livros  0,5 por publicação Sem limites 

 


