
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

EDITAL

 

O  JUIZ  FEDERAL  DIRETOR  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
IMPERATRIZ ESTADO DO MARANHÃO torna pública a RETIFICAÇÃO quanto ao EDITAL Nº
03 - II SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO - 2015, conforme segue:

 

Onde se lê:

(...)

IV– DAS PROVAS

1. A prova terá duração de 03 horas e conterá 60 questões objetivas, com base no
programa a seguir discriminado:

(...)

V – DA APLICAÇÃO DA PROVA

1. A realização da prova está prevista para o dia 25 de outubro de 2015.

2. A confirmação da data e informações sobre o horário e o local serão divulgadas no
dia 19 de outubro de 2015 no site http://portal.trf1.jus.br/sjma/concursos/estagios/estagios.htm.

VIII – DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO

1. O gabarito da prova será divulgado a partir das 18 horas do dia 26 de outubro de
2015 no site http://portal.trf1.jus.br/sjma/concursos/estagios/estagios.htm, data em que será informado
o dia do resultado

 

 Leia-se:

(...)

IV– DAS PROVAS

1. A prova terá duração de 03 horas e 30 minutos e conterá 60 questões objetivas,
com base no programa a seguir discriminado:

(...)

V – DA APLICAÇÃO DA PROVA

1. A realização da prova está prevista para o dia 18 de outubro de 2015.

2. A confirmação da data e informações sobre o horário e o local serão divulgadas no
dia 13 de outubro de 2015 no site http://portal.trf1.jus.br/sjma/concursos/estagios/estagios.htm.

(...)

VIII – DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO

1. O gabarito da prova será divulgado a partir das 18 horas do dia 19 de outubro de
2015 no site http://portal.trf1.jus.br/sjma/concursos/estagios/estagios.htm, data em que será informado
o dia do resultado.
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(...)

II SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DE DIREITO 2015 - IMPERATRIZ-MA

Período de Inscrição:
9 horas do dia 14 de setembro de 2015 às 18 horas do dia 25 de setembro de
2015, via internet, com confirmação presencial na Sede da Subseção Judiciária
de Imperatriz até o dia 30 de setembro de 2015.

Solicitação:
01 (uma) lata de leite em pó industrializado, 400g, no momento da confirmação
presencial da inscrição, para doação a instituições beneficentes.

Bolsa: R$ 900,00 + Auxílio Transporte

Quant. de Vagas: Cadastro de Reserva

05 ou 06 de outubro de
2015

Apresentação de Laudo Médico para portadores de deficiência e solicitação,
por escrito, de prova ampliada para os portadores de deficiência visual
(cláusula III, itens 6, 7 e 8).

13/10/2015 Confirmação da data, horário e local da prova

18/10/2015 Previsão para Aplicação da prova

19/10/2015 Divulgação do Gabarito

20 a 22/10/2015 Prazo para recurso (cláusula IX)

 

(...)

 Imperatriz/MA, 16 de setembro de 2015.

 

MARCOS JOSÉ BRITO RIBEIRO
Juiz Federal Substituto

Diretor em exercício da Subseção Judiciária de Imperatriz

Documento assinado eletronicamente por Marcos José Brito Ribeiro, Juiz Federal Substituto,
em 16/09/2015, às 17:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 1152451 e o código CRC 7BB58511.

Av. Tapajós, S/N - Bairro Parque das Nações - CEP 65912-900 - Imperatriz - MA - http://portal.trf1.jus.br/sjma
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