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ELEIÇÃO DO OUVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Maranhão, que na 5a sessão extra
ordinária realizada no dia 31 de agosto de 2021, deliberou acerca da eleição destinada à for
mação da lista tríplice para escolha do Ouvidor do Ministério Público, para o mandato do biênio 
2021/2023. nos termos do § 8o, XVIII, da Lei Complementar n° 13/1991 e alterações posterio
res, e no art. 5o. caput, da Lei Complementar Estadual n° 83/2005, a ser regida pelas disposições 
constantes na seção VI, do Capítulo IV, do Título III, do Regimento Interno do Colégio de 
Procuradores de Justiça do Ministério Público, designando a sua realização para acontecer no 
dia 25 de outubro do corrente ano, das 8 às 12 horas, na sala de reunião dos órgãos colegiados 
da Procuradoria Geral de Justiça, sita na Av. Prof. Carlos Cunha, 3.261, Calhau, São Luís/MA, 
mediante voto eletrônico, secreto e plurinominal, podendo o eleitor votar em até três candidatos, 
ficando de já para ela convocados os eleitores habilitados, os Procuradores de Justiça em ativi
dade. incluídos os considerados em efetivo exercício para todos os efeitos legais, sendo que 
após o registro do voto do último eleitor, será encerrada a recepção e iniciada a apuração dos 
votos.

Faz saber, mais, que na mesma sessão foi instituída comissão para conduzir o pro
cesso eleitoral, composta pelos Procuradores de Justiça Dra. Regina Maria da Costa Leite - 
Presidente, Dr. Teodoro Peres Neto, Dra. Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, como 
titulares, e Dra. Mariléa Campos dos Santos Costa, como suplente.

Faz saber também, por fim, que, para tanto, os candidatos à eleição deverão inscre
ver-se através de requerimento dirigido à comissão eleitoral, protocolado no serv iço próprio da 
Procuradoria Geral de Justiça via DIGIDOC, no período compreendido entre os dias 04 a 08
de outubro de 2021, das 00:01 ás 23:59 horas.

Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão e 
no Boletim Interno Eletrônico.

São Luís, 31 de agosto de 202Í.

EDUARDO iORGÉ HrLUY NICOLAU
Procurador-Geral cusjustiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

“2021 - O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das políticas públicas”.


