
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO 

 

EDITAL DE ALTERAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONFIRMAÇÃO DA DATA DA PROVA DA 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - 2016 

 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO torna 
pública a alteração das inscrições e a confirmação de data, horário e local de prova para a 
Seleção de Estagiários do curso de Administração. 
 

DA ALTERAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
1. Em virtude de problemas na Internet, fica alterado o período de realização das inscrições ao 

seletivo indicado, as quais serão realizadas, gratuitamente, no período de 07/07 a 12/07/2016 

(dias úteis), no horário de 10 às 12 horas e 13 às 17 horas, no Anexo 2 da Justiça Federal 

do Maranhão, Avenida Senador Vitorino Freire, 300 – Areinha.  

2. Deverá o candidato comparecer munido de: 

- cédula de identidade e CPF; 

- declaração emitida pela Instituição de Ensino de estar regularmente matriculado e  

- 1 kg de alimento não perecível que será doado para creches carentes. 

 

DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

3. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, devendo 

apresentar no ato da inscrição Laudo Médico original ou cópia autenticada expedido no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou 

nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 

assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando, também, o seu nome, documento 

de identidade (RG), número do CPF. 

4. O candidato portador de deficiência visual, além da apresentação do Laudo Médico, deverá 

solicitar, por escrito, no ato da inscrição, a necessidade de prova ampliada (informar tamanho 

da fonte) ou da leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência. 

5. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das 

provas, além da apresentação do Laudo Médico deverá apresentar solicitação, por escrito, no 

ato da inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de 

sua deficiência. 

 

DA APLICAÇÃO DA PROVA 

 

1. A prova será realizada no dia 17 de julho de 2016 (domingo), de 9 às 11 horas, no Complexo 

Pedagógico Paulo Freire – UFMA – Campus do Bacanga, Avenida dos Portugueses s/n. 

2. A confirmação das salas será feita no dia da prova, através de listagem afixada na entrada do 

local de realização. 


