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Ofício Circular nº 001/2020CE/CPJ/MPMA 

São Luís, 14 de maio de 2020. 

 

 

Excelentíssimos Senhores 

Procuradores(as) de Justiça / Promotores(as) de Justiça 

 

 

 

Assunto: Eleição para compor da lista tríplice para Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

Cumprimentando-os, informo que a eleição destinada para compor a lista tríplice, 

para escolha do Procurador-Geral de Justiça para do mandato do biênio 2020/2022, será 

realizada no dia 18 de maio de 2020, das 8 às 17 horas, mediante voto eletrônico, restrita a 

membros do Ministério Público que estão na ativa, para efeito de gerar a lista tríplice ao cargo 

de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, estabelecida pela classe a ser 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão nos termos legais. 

Ademais, informo que a plataforma de votação da eleição, que inclui todas as 

eleições eletrônicas anteriormente criadas, gera, automaticamente, uma eleição simulada com 

os mesmos parâmetros de configuração da eleição principal. Sendo que, o objetivo é 

oportunizar que testes de conectividade e acesso sejam realizado para que a Comissão Eleitoral 

e os eleitores possam testar se as credenciais de acesso estão funcionando corretamente (login 

e senha institucional) e se a página de votação está funcionando corretamente. 

Na simulação não há registro de votos. O acesso do eleitor é integrado à base de 

dados criptografada dos usuários institucionais, Active Directory (AD), e o sistema é todo 

criptografado https, cujo link para teste é: https://evoto.mpma.mp.br/login  

Assim, toda configuração e preparação de uma eleição é feita pela Comissão 

Eleitoral designada pelo Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público, 

composta pelos seguintes Procuradores de Justiça Drs. Selene Coelho de Lacerda – Presidente, 

Teodoro Peres Neto e Rita de Cassia Maia Baptista, membros titulares, e Domingas de Jesus 

https://evoto.mpma.mp.br/login
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Fróz Gomes e Marco Antonio Anchieta Guerreiro, membros suplentes.  

Atenciosamente, 

 

 

SELENE COELHO DE LACERDA 

Procuradora de Justiça 

Presidente da Comissão Eleitoral 


