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Ministério Público do Maranhão abre
processo seletivo com 200 vagas de estágio

para alunos de pós-graduação (Estágio e
Trainee)

 

CLICK PETRÓLEO E GÁS / RJ. Qua, 6 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Valdemar Medeiros

O Ministério Público do Maranhão está ofertando 200 vagas para estágio não obrigatório para bacharéis em
Direito que estão matriculados em pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado.

As inscrições são gratuitas e feitas apenas pelo site do Ministério Público do Maranhão. Caso o candidato
seja aprovado, ele receberá uma Bolsa Auxílio no valor de R$ 1.800,00 e o Auxílio Transporte. Ele terá que
cumprir uma carga horária de 25 horas semanais, de acordo com os horários de expediente da unidade em
que for contratado.

A seleção será feita por análise de rendimento conforme histórico de graduação em Direito, juntamente ao
julgamento de títulos, possuindo caráter eliminatório e classificatório. Então, é extremamente importante que o
candidato envie todos os seus documentos para análise. CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL DE
INSCRICÃO .

As vagas estão distribuídas entre 14 municípios, sendo:

Site: https://clickpetroleoegas.com.br/ministerio-publico-do-maranhao-abre-processo-seletivo-com-200-vagas-de-

estagio-para-alunos-de-pos-graduacao/

https://clickpetroleoegas.com.br/ministerio-publico-do-maranhao-abre-processo-seletivo-com-200-vagas-de-estagio-para-alunos-de-pos-graduacao/
https://clickpetroleoegas.com.br/ministerio-publico-do-maranhao-abre-processo-seletivo-com-200-vagas-de-estagio-para-alunos-de-pos-graduacao/


MEIO NORTE / PI - GERAL - pág.: A08. Qua, 6 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO



Abertas inscrições para seletivo do MP
 

MEIO NORTE / PI - GERAL - pág.: A08. Qua, 6 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Estado do Maranhão abriu edital para seletivo com 200 vagas no nível superior para
admissão e formação de cadastro de reserva em estágio não-obrigatório de Pós-Graduação em Direito.A
jornada de trabalho é de 25 horas semanais.

O estagiário contratado receberá Bolsa Auxílio no valor de R$ 1.800,00.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 11 de janeiro, no site do Ministério Público do Estado do
Maranhão. As inscrições são gratuitas.

De acordo com o Ministério Público, o processo seletivo simplificado será realizado por análise do
coeficiente de rendimento conforme histórico escolar de graduação em Direito anexado pelo candidato na
inscrição.

O resultado final do processo seletivo simplificado de que trata este Edital será obtido pela soma do
coeficiente de rendimento do candidato com os pontos auferidos em razão dos títulos comprovados

Site: https://jornal.meionorte.com/jornal-pdf

https://jornal.meionorte.com/jornal-pdf


Abertas inscrições para seletivo do MP com
200 vagas no Maranhão (Curiosidades.)

 

MEIO NORTE ON/LINE / PI. Qua, 6 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Estado do Maranhão abriu edital para seletivo com 200 vagas no nível superior para
admissão e formação de cadastro de reserva em estágio não-obrigatório de Pós-Graduação em Direito.

Veja o edital completo

A jornada de trabalho é de 25 horas semanais. O estagiário contratado receberá Bolsa Auxílio no valor de R$
1.800,00.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 11 de janeiro, no site do Ministério Público do Estado do
Maranhão. As inscrições são gratuitas.

Fachada do MP-MA

Provas

De acordo com o Ministério Público, o processo seletivo simplificado será realizado por análise do
coeficiente de rendimento conforme histórico escolar de graduação em Direito anexado pelo candidato na
inscrição.

O resultado final do processo seletivo simplificado de que trata este Edital será obtido pela soma do
coeficiente de rendimento do candidato com os pontos auferidos em razão dos títulos comprovados. Para
mais informações e o calendário completo.

Site: https://www.meionorte.com/curiosidades/abertas-inscricoes-para-seletivo-do-mp-com-200-vagas-no-

maranhao-403802

https://www.meionorte.com/curiosidades/abertas-inscricoes-para-seletivo-do-mp-com-200-vagas-no-maranhao-403802
https://www.meionorte.com/curiosidades/abertas-inscricoes-para-seletivo-do-mp-com-200-vagas-no-maranhao-403802


MP abre inscrições para seletivo com 200
vagas e salário de até R$1800

 

O IMPARCIAL ON/LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 6 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Luciana Gomes

Foi divulgado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, o edital para a realização de processo
seletivo com 200 vagas para o nível superior.

As vagas são para admissão e em formato de cadastro reserva em estágio não-obrigatório da pós-graduação
em direito.

Os candidatos interessados devem fazer a inscrição a partir do dia 11 de janeiro, no site do Ministério
Público . Não está sendo cobrada taxa de inscrição .

Será realizada uma análise do coeficiente de rendimento do histórico escolar, na graduação do curso de
direito. Esse documento deve ser anexado pelo candidato no momento da inscrição.

Site: https://oimparcial.com.br/concursos-e-emprego/2021/01/mp-abre-inscricoes-para-seletivo-com-200-vagas-e-

salario-de-ate-r1800/

https://oimparcial.com.br/concursos-e-emprego/2021/01/mp-abre-inscricoes-para-seletivo-com-200-vagas-e-salario-de-ate-r1800/
https://oimparcial.com.br/concursos-e-emprego/2021/01/mp-abre-inscricoes-para-seletivo-com-200-vagas-e-salario-de-ate-r1800/


Acusados de matar sargento e esposa em
Timon viram réus

 

TV CLUBE / AF. GLOBO / PI - BOM DIA PIAUÍ. Qua, 6 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Que um policial militar aposentado aqui do Piauí e a esposa dele foram assassinados na cidade de Timon em
setembro do ano passado, agora o Ministério Público do Maranhão recebeu denúncia contra os dois
acusados dos crimes. O repórter Murilo Lucena tem as informações.

O juiz Francisco Soares dos Reis Júnior da segunda Vara Criminal de Timor recebeu denúncia do Ministério
Público do Estado do Maranhão contra Anderson Soares dos Santos e Anderson Pereira Moura, fé,
acusados de matar um sargento da Polícia Militar do Piauí Francisco de Assis da Soledade e sua esposa
Maria Antônia Vilar da Soledade um crime que aconteceu em setembro do ano passado. O juiz então decidiu
receber a denúncia determinando a citação dos acusados para responder as acusações por escrito o caso
aconteceu quando o sargento aposentado da PM do Piauí, foi abordado junto com a esposa na saída de um
supermercado por dois homens enquanto aguardavam as compras no carro, eles foram assassinados ainda
no local. Segundo testemunhas relataram à polícia, o sargento aposentado do Piauí estava com uma arma
calibre trinta e oito na cintura, em que era possível de se ver o que pode ter chamado a atenção dos
criminosos que estavam no local, as suspeitas é que o casal teria sido assassinado com a arma do policial
aposentado os suspeitos após o crime e fugir em uma motocicleta.

Multimídia: http://midia.smi.srv.br/video/2021/01/06/TVCLUBEAFGLOBOPI-06.33.05-06.34.41-1609940488.mp4

http://midia.smi.srv.br/video/2021/01/06/TVCLUBEAFGLOBOPI-06.33.05-06.34.41-1609940488.mp4

