
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

EDITAL

EDITAL DISUB Nº 03/2022 - SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO - 2022
 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
IMPERATRIZ, considerando a possibilidade de que tenha havido fraude na realização da prova, de
acordo com denúncias que chegaram à comissão de concurso e foram devidamente apuradas, torna pública
a ANULAÇÃO da prova do dia 16/01/2022 e designação de nova prova, desta vez presencial, para o dia
20 de fevereiro de 2022, às 14:00. A prova será realizada no campus centro da Universidade Federal do
Maranhão, à R. Urbano Santos, S/N - Centro, Imperatriz - MA, e todos os protocolos de segurança serão
implementados para evitar o contato ou a proximidade entre os candidatos, ficando os candidatos desde já
alertados de que o uso de máscara será obrigatório por toda a duração da prova. Todos os candidatos
inscritos podem comparecer para a realização da prova, mesmo os que não fizeram a prova ora
anulada.

 

Outras orientações:

- Serão permitidas consultas ao Vade Mecum (Lei seca). Eventuais anotações na lei podem levar à
desclassificação do candidato.

- Os candidatos devem estar de posse de documento de identificação com foto, bem como caneta azul ou
preta. 

- A duração da prova continuará sendo de uma hora e vinte minutos, e os candidatos devem se apresentar
com antecedência em relação à hora marcada para início da prova. Não será permitida a entrada de
nenhum candidato após o horário designado para início das provas.
 

Todas as demais disposições do edital permanecem inalteradas. O cronograma do concurso fica alterado
conforme a previsão abaixo:

 
 

 
(Cronograma sujeito a alterações que devem ser acompanhadas no site)

 

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DE DIREITO 2022 - JUSTIÇA FEDERAL DE IMPERATRIZ



Bolsa: R$ 1.150,00 + auxílio transporte

Quant. de Vagas: 5 vagas mais as que vagarem durante o prazo de validade do concurso

20 de fevereiro de 2022 14:00 — Prova

21 de fevereiro de 2022 Divulgação do gabarito e da data prevista para o resultado da prova objetiva

22 a 23 de fevereiro de
2022 Prazo para recursos do gabarito da prova objetiva

11 de março de 2022 Previsão para a divulgação do resultado da prova objetiva, após o julgamento
dos recursos, e das notas das questões discursivas

14 a 15 de março de 2022 Prazo para recursos das questões discursivas

21 de março de 2022 Divulgação do resultado definitivo da 1ª etapa e convocação dos 60
candidatos melhor classificados para as entrevistas

04 a 08 de abril de 2022 Previsão para a realização das entrevistas

26 de abril de 2020 Previsão para a divulgação do resultado final

 
Imperatriz, 2 de fevereiro de 2022.

 
 

JORGE ALBERTO A. DE ARAÚJO
Juiz Federal da 1ª Vara

Diretor da Subseção Judiciária de Imperatriz

Documento assinado eletronicamente por Jorge Alberto Araújo de Araújo , Juiz Federal Diretor da
Subseção Judiciária, em 02/02/2022, às 09:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 14940439 e o código CRC A08B7EB8.
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