
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

EDITAL

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ, ES TADO DO
MARANHÃO , torna pública a RETIFICAÇÃO  dos EDITAIS DISUB Nºs 01/2017 - I SELEÇÃO DE
ESTAGIÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - 2017  e 02/2017 - I SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE
DIREITO - 2017, conforme segue:

Onde se lê:

II – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas, no período de 9 horas do dia 28 de agosto de 2017 às 18 horas do dia
12 de setembro de 2017, no endereço eletrônico http://portal.trf1.jus.br/sjma/concursos/estagios
/estagios.htm. A confirmação da inscrição deverá ser feita de forma presencial, com o comparecimento do
candidato na Sede da Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, situada na av. Tapajós, s/nº, bairro Parque
das Nações, nos dias 13 a 15 de setembro de 2017, munido de  cédula de identidade, CPF, comprovante
da Instituição de Ensino de estar regularmente matriculado e  01 (uma) lata de leite em pó industrializado,
400g, que será posteriormente doada a instituições beneficentes e/ou de caridade.
(...)

III – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNC IA
(...)
6. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, devendo apresentar à
Seção de Suporte Administrativo e Operacional - SESAP, nos dias 13 a 15 de setembro de 2017, 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.

7. O candidato portador de deficiência visual, além da apresentação do Laudo Médico, deverá solicitar,
por escrito, nos dias 13 a 15 de setembro de 2017, a necessidade de prova ampliada (informar tamanho
da fonte) ou da leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, além
da apresentação do Laudo Médico deverá apresentar solicitação, nos dias 13 a 15 de setembro de 2017,
com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.

(...)

XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
Período de Inscrição: Das 9 horas do dia 28 de agosto de 2017 às 18 horas do dia 12 de setembro de
2017, via internet, com  confirmação presencial na sede da Subseção Judiciária de Imperatriz nos dias 13
a 15 de setembro de 2017.

Taxa de Inscrição: 01 (uma) lata de leite em pó industrializado, 400g, no momento da confirmação
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presencial da inscrição, para doação a instituições beneficentes.
(...)
13 a 15 de setembro de 2017: Apresentação de laudo médico para portadores de deficiência e solicitação,
por escrito, de prova ampliada para os portadores de deficiência visual (Capítulo III, itens 6, 7 e 8).

(...)

Leia-se:

II – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas no período de 9 horas do dia 28 de agosto de 2017 às 18 horas do dia
13 de setembro de 2017de forma presencial, com o comparecimento do candidato na Sede da Subseção
Judiciária de Imperatriz/MA, situada na av. Tapajós, s/nº, bairro Parque das Nações, munido de  cédula de
identidade, CPF, comprovante da Instituição de Ensino de estar regularmente matriculado e  01 (uma) lata
de leite em pó industrializado, 400g, que será posteriormente doada a instituições beneficentes e/ou de
caridade.
(...)

III – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNC IA
(...)
6. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, devendo apresentar à
Seção de Suporte Administrativo e Operacional - SESAP, durante o período das inscrições, 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.

7. O candidato portador de deficiência visual, além de apresentar o laudo médico, deverá informar, por
escrito, durante o período das inscrições, a necessidade de prova ampliada (informar tamanho da fonte) ou
da leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas,
além de apresentar o laudo médico, deverá apresentar, durante o período das inscrições, solicitação com
justificativa, acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.

(...)

XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
Período de inscrição: Das 9 horas do dia 28 de agosto de 2017 às 18 horas do dia 13 de setembro de
2017, presencialmente, na sede da Subseção Judiciária de Imperatriz.

Taxa de inscrição: 01 (uma) lata de leite em pó industrializado, 400g, no momento da inscrição, para
doação a instituições beneficentes.
(...)
28 de agosto a 13 de setembro de 2017: Apresentação de laudo médico para portadores de deficiência e
solicitação, por escrito, de prova ampliada para os portadores de deficiência visual (Capítulo III, itens 6, 7
e 8).

Imperatriz, 25 de agosto de 2017

JORGE ALBERTO ARAÚJO DE ARAÚJO
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Juiz Federal
Diretor da Subseção Judiciária de Imperatriz

Documento assinado eletronicamente por Jorge Alberto Araújo de Araújo , Juiz Federal
Diretor da Subseção Judiciária, em 25/08/2017, às 20:50 (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 4660396 e o código CRC EAEB6D41.
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