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EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE CONCILIADORES E MEDIADORES JUDICIAIS PARA COMPOSIÇÃO DO BANCO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
abertura de inscrições, no período de 06 a 08 de novembro de 2017, e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo destinado ao
provimento de 35 (trinta e cinco) vagas para o curso de Capacitação de conciliadores e mediadores judiciais do Tribunal de Justiça do
Maranhão, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Curso de capacitação de conciliadores e mediadores judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, na modalidade presencial, será
oferecido pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão – Esmam.
1.2 Serão oferecidas 35 (trinta e cinco) vagas destinadas aos servidores dos quadros da Justiça Estadual do Maranhão de 1º e 2º graus, que
possuam curso superior reconhecido pelo MEC em qualquer área de atuação ou, ainda, na condição de acadêmico regularmente matriculado em
Instituição de Ensino Superior pública ou particular, em curso superior de qualquer área de atuação, reconhecido pelo MEC, a partir do 5º semestre.
2. DO CURSO
O curso terá carga horária de 100(cem) horas subdividida em dois módulos: teórico – 40(quarenta) horas e estágio supervisionado – 60 (sessenta)
horas, além de avaliação e dinâmica de encerramento.
2.1 DO MÓDULO TEÓRICO
2.1.1 O curso iniciará com o módulo teórico, que será realizado na modalidade presencialmente, na Escola Superior da Magistratura do Estado do
Maranhão, situada na Rua Búzios, s/n, Calhau – São Luís/MA, CEP: 65071-415, no período de 20 a 24 de novembro de 2017, das 8h às 12h e
das 14h às 18h.
2.1.2 O curso será ministrado por instrutores em conciliação e mediação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme conteúdo programático
descrito no item 3 deste Edital.
2.1.3 Será considerado reprovado na parte teórica o aluno que não atingir o percentual de 100% de frequência exigido para o curso e não obter a
nota mínima de 7,0 (sete) nas avaliações do instrutor responsável.
2.2 DO MÓDULO PRÁTICO – ESTÁGIO SUPERVISIONADO
2.2.1 O segundo módulo do curso consiste no estágio supervisionado obrigatório, que deverá ser cumprido sob termo de compromisso e adesão. As
atividades práticas do estágio serão realizadas nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, localizados na cidade de São Luís – MA.
2.2.2 A Esmam ficará responsável por designar os supervisores de estágio e encaminhar os formulários de avaliação dos alunos para o NUPEMEC –
TJMA (formulário de avaliação do aluno pelo supervisor, formulário de avaliação do aluno pelo advogado e formulário de avaliação do aluno pelas
partes).
2.2.3 Após a confirmação da aprovação no módulo teórico, o aluno deve agendar junto à unidade judiciária em que exercerá suas atividades, no
mínimo, uma sessão por semana, ao longo do prazo definido para a finalização do módulo prático, a fim de evitar o acúmulo de marcações no final
do período, sob pena de não cumprimento do módulo.
2.2.4 O prazo para cumprimento do módulo prático de estágio supervisionado será de até 2(dois) meses, cuja contagem se iniciará cinco dias úteis
após do término da parte teórica do curso, ou conforme agendamento dos supervisores para início da atividade de estágio, podendo ser prorrogado
por igual período a critério do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
2.2.5 O aluno que concluir o curso deverá permanecer pelo período de 1 (um) ano como mediador/conciliador voluntário no Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, conforme está descrito no item 9.1 deste edital, sendo considerado o período de estágio supracitado para o computo desse 1
(um) ano.
2.2.6 O desempenho do aluno no módulo prático será aferido por meio de formulários avaliativos, preenchidos pelo supervisor, advogado e partes, no
qual cada item será avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). Ao final de cada formulário será extraída a média aritmética de todos os itens
avaliados.
2.2.7 A média final do aluno no módulo prático será aferida por meio da média aritmética de todos os formulários utilizados para avaliar o aluno do
decorrer do estágio.
2.2.8 Os formulários das sessões de conciliação/mediação serão encaminhados pelos supervisores de estágio ao NUPEMEC - TJMA no prazo
máximo de cinco dias úteis após o término do cumprimento do estágio supervisionado.
2.2.9 Após a entrega do formulário de avaliação final e do relatório de atividades desenvolvidas, o estágio supervisionado estará concluído e os
alunos aprovados nos módulos teórico e prático serão nomeados como conciliador/mediador do TJMA.
2.2.10 Será obrigatória, para permanência no quadro geral de mediadores do TJMA, a frequência em curso de aperfeiçoamento ou aprofundamento a
cada 2 (dois) anos, a partir da data da certificação como mediador.
2.2.11 O certificado de conclusão do curso e do período de atuação será entregue aos participantes, mediante o preenchimento das seguintes
condições:
a) atingir 100% (cem por cento) de frequência no curso teórico;
b) obter nota mínima de 7,0 (sete) nas avaliações relativas à parte teórica;
c) concluir o estágio supervisionado com média final mínima de 7,0 (sete) e entregar o relatório das atividades desenvolvidas.

2.2.12 O relatório supramencionado será submetido à Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão - Esmam para homologação e
posterior divulgação do resultado final.
3. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – MÓDULO TEÓRICO

DATA HORÁRIO TEMÁTICA INSTRUTORES MODALIDADE CARGA
HORÁRIA

20/11

9h às
12h20

-Introdução aos Meios de
Administração e Resolução de

Conflitos;
-Panorama do Processo de

Mediação;
-Qualidade em Mediação;
-Estágio Supervisionado;

-Políticas públicas de
tratamento adequado dos

conflitos de interesses;

Dra. Valéria
Ferioli Lagrasta

Presencial

4h/a

14h30
às17h50 4h/a



-Teoria dos Jogos; e
-Moderna Teoria do Conflito.

21/11

9h às
12h20

Moderna Teoria do Conflito; e
Fundamentos de Negociação.

Dra. Valéria
Ferioli Lagrasta

Presencial

4h/a

14h30
às17h50

Etapas da Mediação; e
Início da audiência de

mediação.

Dra. Fernanda
Rocha Lourenço

Levy (SP)
4h/a

22/11

9h às
12h20 Reunião de informações.

Identificação de questões,
interesses e sentimentos.

Dra. Fernanda
Rocha Lourenço

Levy
Presencial

4h/a

14h30
às17h50

4h/a

23/11

9h às
12h20

Esclarecimento da
controvérsia.

Dra. Eutália
Maciel Coutinho

/ Dr. André
Carias

Presencial

4h/a

14h30
às17h50

Resolução de questões.

Dra. Eutália
Maciel Coutinho

/Dr. André
Carias

4h/a

24/11

9h às
12h20

Resolução de questões.

Dra. Eutália
Maciel Coutinho

/ Dr. André
Carias

Presencial

4h/a

14h30
às17h50

Elaboração do termo acordo e
Encerramento da mediação.

Dra. Eutália
Maciel Coutinho

/ Dr. André
Carias

4h/a

4. DAS VAGAS

4.1 Serão oferecidas 35(trinta e cinco) vagas presenciais, conforme item 2.1.1
4.2 As vagas serão preenchidas desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no item 6, levando-se em consideração a ordem cronológica das
inscrições.
5. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA

5.1. São requisitos para a candidatura:

a) Ser brasileiro ou estrangeiro, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma de legislação aplicável;

b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade;

c) Estar no gozo dos direitos políticos;

d) Não possuir antecedentes criminais;

e) Possuir noções básicas de informática e digitação;

f) Firmar Termo de Compromisso e Adesão (Anexo I);

g) Na atividade de Conciliador, estar matriculado em curso de nível superior de qualquer área a partir do 5° (quinto) semestre, e/ou ter graduação
em qualquer área de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;

h) Na atividade de Mediador, ser graduado há pelo menos 2(dois) anos em qualquer curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.140/15.

5.2 Poderão participar da seleção pública:

a) Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que se encontram no exercício regular de suas funções, cuja frequência de atividade se
limitará, no mínimo 1(uma) vez por semana, sob aprovação do superior hierárquico;

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das condições da seleção pública estabelecidas neste Edital.
6.2 As inscrições serão realizadas das 08h00 horas do dia 06/11/2017 às 23h59 do dia 08/11/2017, através da página da Esmam, no Portal do Poder
Judiciário do estado do Maranhão (www.tjma.jus.br), pelo sistema acadêmico TUTOR, seguindo as instruções quanto a salvar e esperar a mensagem
de confirmação do envio.
6.3 A Escola Superior da Magistratura e o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não se responsabilizarão por solicitação de inscrição via
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internet que não seja recebida por motivo de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou qualquer outro
fator que impeça a transferência de dados.
6.4 O formulário de inscrição deverá ser preenchido pelo candidato no sistema acadêmico TUTOR, sendo imprescindível informar o endereço
eletrônico para as comunicações sobre o curso.
6.5 Os candidatos que efetuaram suas inscrições pelo site no prazo estipulado deverão entregar os documentos listados abaixo, nos dias 09 e 10 de
novembro, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, na Escola da Magistratura do Maranhão – Esmam, localizada na Rua Búzios, s/n,
Calhau, e os inscritos de outra cidade do Estado do Maranhão deverão encaminhar via e-mail para Divisão de Treinamento e Aperfeiçoamento de
Servidores (divtreinamento@tjma.jus.br):
a) Cópia do comprovante de residência;
b) Termo de compromisso e adesão devidamente assinado (Anexo I);
c) Em caso de estudantes, comprovante de matrícula atualizado, de instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, a partir do 5º (quinto)
semestre ou o equivalente para escolas de regime anual; e

d) Em caso de graduados, diploma ou certificado de conclusão de curso ensino superior há mais de 2 (dois) anos em instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC.

6.5.1 Os candidatos funcionários do Tribunal de Justiça do Maranhão, e que se estão em exercício regular de suas funções, além dos
documentos listados acima, deverão entregar autorização assinada pelo superior hierárquico para participar da seleção.

6.6 O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou que não satisfaça às exigências deste Edital, terá sua inscrição cancelada e serão
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que seja aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
6.7 As inscrições deferidas serão publicadas no Dário da Justiça Eletrônico – DJE do Estado do Maranhão e através da página da
Esmam, no Portal do Poder Judiciário do estado do Maranhão (www.tjma.jus.br).
6.8 As inscrições, a matrícula e o curso serão custeados pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão – Esmam.
6.9 As despesas com diárias, transporte e alimentação durante o módulo teórico e o módulo prático (estágio supervisionado) serão de
responsabilidade do próprio participante, regularmente inscrito.
7. DA SELEÇÃO

7.1 A seleção será realizada mediante a entrega da documentação exigida para a inscrição, entrevista, e pela frequência e aproveitamento em Curso
de Capacitação para Conciliadores e Mediadores, de acordo com estrutura curricular definida pelas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, e pela
Resolução nº125/2010. Após a seleção, o candidato a conciliador ou mediador firmará termo de adesão e compromisso na forma do art. 2º da Lei
9.608, de 18 de fevereiro de 1998 (Lei de Serviço Voluntário).
7.2 O curso é composto de 02 (duas) partes: 01(uma) teórica e 01(uma) prática. O módulo teórico consiste em 40 horas/aula, complementadas por 60
do módulo prático (estágio supervisionado), totalizando assim 100 horas/aula.
7.3 Ao final dos dois módulos do curso, o candidato receberá certificado que o permitirá atuar como Conciliador ou Mediador do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, nos CEJUSCs, Varas ou Unidades Judiciárias indicadas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (NUPEMEC).
8. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

8.1 O conciliador ou mediador atuará pelo prazo de 01(um) ano, permitida uma prorrogação por igual período, observada os critérios de
conveniência e oportunidade para o TJMA, respeitando o termo de compromisso previamente assinado.
8.2 A atividade voluntária não será remunerada, não gera vínculo empregatício ou estatutário com o Poder Judiciário do Maranhão, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou afim, conforme preceitua a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, (Lei Serviço Voluntário), podendo o
candidato estudante utilizar a referida atividade como horas complementares na instituição do ensino superior, conforme regimento do curso, bem
como servir para comprovação de prática jurídica para bacharéis em Direito.
8.3 Os locais e frequência da prestação do serviço serão definidos posteriormente pelo NUPEMEC - TJMA.
8.4
O conciliador ou mediador assinará lista de presença ou registro de ponto eletrônico no local onde exercerá suas funções, para fins de controle de
frequência.
8.5 O conciliador ou mediador será avaliado periódica, e cumulativamente pelos magistrados responsáveis pelas unidades judiciárias onde
desempenharão suas funções, pelo NUPEMEC- TJMA, e pelos usuários dos serviços.
8.6 Caberá às unidades judiciárias a que os conciliadores e mediadores estiverem vinculados, a elaboração de relatórios indicativos do número de
sessões realizadas nas áreas extraprocessual e processual, informando as respectivas matérias, produtividade, e outros dados porventura
relevantes, a critério do NUPEMEC- TJMA.
8.7 Os magistrados das unidades judiciárias em que forem desenvolvidas atividades de conciliação e mediação, poderão propor ao NUPEMEC-
TJMA a exclusão de conciliadores e mediadores que tenham conduta inadequada na prática das atividades.
8.8 A prática de infração do Código de Ética previsto na Resolução nº 125/2010 do CNJ, ato de improbidade, prática de conduta inadequada ou
condenação definitiva em processo criminal levará à exclusão do conciliador ou mediador do cadastro mantido pelo NUPEMEC - TJMA.
8.9
O conciliador ou mediador poderá também ser dispensado por desempenho insuficiente, falta de assiduidade, impontualidade, falta de urbanidade e
não observância das orientações do magistrado supervisor ou do NUPEMEC – TJ/MA.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Ao final da seleção, o candidato a mediador/conciliador firmará termo de adesão e compromisso, na forma do art. 2º da Lei 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998 (voluntariado), no qual concordará em atuar como mediador/conciliador voluntário no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por, no mínimo, 16 (dezesseis) horas mensais, durante 1 (um) ano.
9.2 As convocações para realizar o Curso de Capacitação de Mediador e Conciliador serão realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, e e-mail
cadastrado no ato da inscrição.
9.3 A Seleção Pública terá prazo de validade de 02 (dois) anos, contado da data de publicação dos aprovados, prorrogável por igual período, a
critério da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
9.4 Somente serão considerados inscritos os candidatos que atenderem ao estabelecido neste Edital.
9.5 A Escola da Magistratura do Maranhão, juntamente, com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Poder
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Judiciário do Estado do Maranhão reservam-se ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase da presente
seleção pública, em razão de atos não previstos.
ANEXO I

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO
_____________________________________, ____________, ______________,

Nome do(a) Voluntário(a) ( Nacionalidade) (Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a)______________________________________, ______,
(Rua/Avenida) nº)

__________, __________________, __________________, _____ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

____________________ carteira de identidade nº ______________, _________/_____,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n° 9.608, 18 de janeiro de

1988, para atuar como mediador/conciliador voluntário no Tribunal de Justiça do Maranhão, por, no mínimo, 16 (dezesseis) horas mensais, durante

1(um) ano.

________________________/ _____, ____ de _______________ de _______. (Local) (UF) (Data)

____________________________________
Assinatura do(a) Voluntário(a)

São Luís/MA, 30 de outubro de 2017.

PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Diretor da Escola Superior de Magistratura - Esmam

Gab. Des. Paulo Sergio Velten Pereira
Matrícula 126599

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/10/2017 17:41 (PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA)
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