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Justiça volta a pedir prisão de advogado após
ameaça de morte à ex-mulher
A Justiça do Maranhão voltou a ordenar a prisão
preventiva do advogado Dalton Hugolino Arruda de
Sousa, após ele haver ameaçado de morte a exmulher, Janayna Muniz, com quem teve um
relacionamento de 11anos e tem três filhos menores.
A decisão foi tomada na sexta-feira (11) pelo juiz
Reginaldo de Jesus Cordeiro Júnior, da 1a Vara
Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher da Comarca de São Luís, no bojo de uma ação
penal em que Arruda é réu por descumprimento de
medida protetiva de urgência e de violação de
domicílio qualificado, ambos crimes em contexto de
violência doméstica contra Janayna Muniz.
Dalton Arruda havia sido preso em flagrante,
convertida em preventiva, em 17 de novembro do ano
passado, após descumprir medidas protetivas de
distanciamento de sua ex-mulher e arrombar o portão
da casa onde ela vive com os filhos.
No auto de prisão em flagrante, a Polícia Militar diz
que Janayna estava com "vermelhidão no pescoço". A
narração do fato confirma depoimento da própria
vítima, que afirma ter sido agarrada pelo pescoço pelo
ex-marido após ele invadir o local.
Apesar da gravidade dos fatos, no mesmo dia, Arruda
conseguiu deixar a cadeia com base na liminar de do
desembargador José Jorge, do Tribunal de Justiça do
Maranhão.
Em julgamento de mérito, porém, no dia 9 de
dezembro, a 2a Câmara Criminal do TJ-MA decidiu
revogar a liminar e restabelecer a prisão preventiva,
seguindo parecer do Ministério Público do Estado.
Contudo, a decretação do retorno à prisão não chegou
a ser cumprida pela Polícia Civil.
Em liberdade após uma decisão judicial, Dalton Arruda
descumpriu o termo de compromisso de não entrar em
contato com a vítima, e ainda ameaçou a ex-mulher de
morte, em 19 de fevereiro, quando entrou em contato
com Janayna por meio de ligação telefônica.
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AÇAILÂNDIA - MPMA encaminha
recomendação a cartórios sobre registro civil
Por meio da 2ª Promotoria de Justiça Cível da
comarca de Açailândia, o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) encaminhou Recomendação aos
titulares dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas
Naturais dos municípios de Açailândia, Cidelândia e
Itinga do Maranhão.
O documento é assinado pelo promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira.
Na manifestação ministerial, o representante do
MPMA solicita observância às determinações
referentes aos procedimentos para averbação de
paternidade voluntariamente reconhecida, registro
tardio de nascimento e reconhecimento de paternidade
e maternidade socioafetivas, inclusive aqueles
relativos à gratuidade.

O Ministério Público também solicita que os oficiais
observem e informem aos interessados as hipóteses
legais em que há gratuidade de atos relativos à filiação
biológica e socioafetiva.
O descumprimento das solicitações do MPMA
resultará na tomada de medidas judiciais e
extrajudiciais para cumprimento forçado e
responsabilização dos agentes públicos.
(CCOM-MPMA)
Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/496/oprogresso--15-de-marco-de-2022

A Recomendação foi motivada por denúncias à
Promotoria sobre impedimentos para realização de
tais procedimentos nos cartórios. De acordo com os
relatos, os cartórios estão se negando a fazer tais
registros e afirmam que as questões devem ser
judicializadas. "É direito de toda pessoa,
principalmente crianças e adolescentes, conhecer
suas origens e ter sua paternidade e maternidade
reconhecidas, o que fundamenta a dignidade da
pessoa humana", enfatiza Tiago Quintanilha.
As determinações a serem observadas estão
presentes no Provimento nº 12/2010, da Corregedoria
Nacional de Justiça (obtenção do reconhecimento da
paternidade de alunos matriculados na rede de
ensino); Provimento nº 16/2012, do Conselho Nacional
de Justiça (recepção de indicações de supostos pais
de filhos registrados sem paternidade estabelecida e
reconhecimento espontâneo de filhos).
Outros documentos são a Lei Federal nº. 11.790/2008,
que alterou o art. 46 da então Lei de Registros
Públicos (Lei nº 6.015/1973); Provimento nº. 28/2013,
do Conselho Nacional de Justiça (registro tardio de
nascimento); Provimento 28/2018, da CorregedoriaGeral da Justiça do Maranhão; Provimento nº. 63, de
14 de novembro de 2017, do Conselho Nacional de
Justiça (reconhecimento voluntário e a averbação da
paternidade e maternidade socioafetiva, registro de
nascimento e emissão da respectiva certidão dos
filhos oriundos de reprodução assistida).
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
ABERTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
EM SANTA INÊS NO ÚLTIMO DIA 8 DE
MARÇO
SANTA INÊS-PJ - PORTARIA-3ªPJSI - 112022
Código de validação: F9659DE663
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, por sua
Promotora de Justiça, ao final assinada, no uso de
suas atribuições legais, e Considerando que cabe ao
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput; Lei nº
8.625/93, art. 26 e Lei Complementar Estadual nº
013/91, art. 1º, caput);
Considerando que o Ato Regulamentar Conjunto nº
05/2014- GPGJ/CGMPprevê a instauração de
Procedimento Administrativo para apurar fato que
enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis
(art. 3º, V);
Considerando os fatos apontados em atendimento ao
público (SIMP nº 000010-267/2022), em tramitação
nesta Promotoria de Justiça, referente à Infância e
Juventude;

ADMINISTRATIVO, na forma do art.3º,V, c/c art.5º,III,
do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014GPGJ/CGMP, para a continuação da apuração dos
fatos supra transcritos, determinando, desde já, as
seguintes providências: a. Autue-se, com a portaria
sendo a página inicial e registre-se no SIMP;
b. Encaminhe-se cópia da presente Portaria à
Coordenadoria de Documentação e Biblioteca da
PGJ/MA, via e-mail institucional, para publicação no
Diário Eletrônico do Ministério Público visando maior
publicidade;
c. Publique-se esta Portaria no átrio das Promotorias
de Justiça de Santa Inês pelo prazo de 5 dias;
d. Por fim, conclusos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Santa Inês, 08
de março de 2022.
assinado eletronicamente em 08/03/2022 às 16:15 hrs
(*)

Considerando que a situação precisa ser melhor
acompanhada; Considerando, por fim, que passei a
responder pela presente Promotoria de Justiça a partir
do dia 16/12/2021 (PORTARIA-GAB/PGJ 94682021)e devido à grande quantidade de processos
judiciais, audiências e atendimentos e atual pandemia
mundial ocasionada pelo COVID-19 (ATO-GAB/PGJ122/2020, ATO- GAB/PGJ-129/2020, ATO[1]GABPGJ-199/2020, ATO 17/2020, ATO 18/2020, ATO
20/2020, ATO 22/2020, ATO 23/2020, ATO 28/2020,
ATO 32/2020, ATO 34/2020, ATO - 402020, ATOREG
- 322020, ATO-GAB/PGJ - 42021, ATOREG - 42021,
ATOREG - 82021, ATOREG - 132021, ATOREG 192021, ATOREG-262021, ATOREG - 312021,
ATOREG - 322021 ATOREG - 12022), somente foi
possível a movimentação dos autos na presente data.

CAMILA GASPAR LEITE

RESOLVO

Considerando que o Ato Regulamentar Conjunto nº
05/2014- GPGJ/CGMP prevê a instauração de
Procedimento Administrativo para apurar fato que

Instaurar

o

presente

PROCEDIMENTO

PROMOTORA DE JUSTIÇA RESPONDENDO
PORTARIA-3ªPJSI - 122022
Código de validação: 8731EE95D9
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, por sua
Promotora de Justiça, ao final assinada, no uso de
suas atribuições legais, e Considerando que cabe ao
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput; Lei nº
8.625/93, art. 26 e Lei Complementar Estadual nº
013/91, art. 1º, caput);
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enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis
(art. 3º, V);

PROMOTORA DE JUSTIÇA RESPONDENDO
PORTARIA-3ªPJSI - 132022

Considerando os fatos apontados em atendimento ao
público (SIMP nº 000071-267/2022), em tramitação
nesta Promotoria de Justiça, referente à Infância e
Juventude;
Considerando que a situação precisa ser melhor
acompanhada;
Considerando, por fim, que passei a responder pela
presente Promotoria de Justiça a partir do dia
16/12/2021 (PORTARIA-GAB/PGJ - 94682021) e
devido à grande quantidade de processos judiciais,
audiências e atendimentos e atual pandemia mundial
ocasionada pelo COVID-19 (ATO- GAB/PGJ122/2020, ATO-GAB/PGJ-129/2020, ATO[1]GAB-PGJ199/2020, ATO 17/2020, ATO 18/2020, ATO 20/2020,
ATO 22/2020, ATO 23/2020, ATO 28/2020, ATO
32/2020, ATO 34/2020, ATO - 402020, ATOREG 322020, ATO-GAB/PGJ - 42021, ATOREG - 42021,
ATOREG - 82021, ATOREG - 132021, ATOREG 192021, ATOREG-262021, ATOREG - 312021,
ATOREG - 322021 ATOREG - 12022), somente foi
possível a movimentação dos autos na presente data.
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, na forma do art. 3º,V, c/c art.5º,III,
do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014GPGJ/CGMP, para a continuação da apuração dos
fatos supra transcritos, determinando, desde já, as
seguintes providências:
a. Autue-se, com a portaria sendo a página inicial e
registre-se no SIMP;
b. Encaminhe-se cópia da presente Portaria à
Coordenadoria de Documentação e Biblioteca da
PGJ/MA, via e-mail institucional, para publicação no
Diário Eletrônico do Ministério Público visando maior
publicidade;
c. Publique-se esta Portaria no átrio das Promotorias
de Justiça de Santa Inês pelo prazo de 5 dias;
d. Por fim, conclusos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Santa Inês, 08
de março de 2022.
assinado eletronicamente em 08/03/2022 às 16:21 hrs
(*)

Código de validação: 0A3AB239C3
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, por sua
Promotora de Justiça, ao final assinada, no uso de
suas atribuições legais, e Considerando que cabe ao
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput; Lei nº
8.625/93, art. 26 e Lei Complementar Estadual nº
013/91, art. 1º, caput);
Considerando que o Ato Regulamentar Conjunto nº
05/2014- GPGJ/CGMP prevê a instauração de
Procedimento Administrativo para apurar fato que
enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis
(art. 3º, V);
Considerando os fatos apontados em atendimento ao
público (SIMP nº 000087-267/2022), em tramitação
nesta Promotoria de Justiça, referente à Infância e
Juventude;
Considerando que a situação precisa ser melhor
acompanhada;
Considerando, por fim, que passei a responder pela
presente Promotoria de Justiça a partir do dia
16/12/2021 (PORTARIA-GAB/PGJ - 94682021) e
devido à grande quantidade de processos judiciais,
audiências e atendimentos e atual pandemia mundial
ocasionada pelo COVID-19 (ATO- GAB/PGJ122/2020, ATO-GAB/PGJ-129/2020, ATO[1]GAB-PGJ199/2020, ATO 17/2020, ATO 18/2020, ATO 20/2020,
ATO 22/2020, ATO 23/2020, ATO 28/2020, ATO
32/2020, ATO 34/2020, ATO - 402020, ATOREG 322020, ATO-GAB/PGJ - 42021, ATOREG - 42021,
ATOREG - 82021, ATOREG - 132021, ATOREG 192021, ATOREG-262021, ATOREG - 312021,
ATOREG - 322021 ATOREG - 12022), somente foi
possível a movimentação dos autos na presente data.
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, na forma do art. 3º,V, c/c art.5º,III,
do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014GPGJ/CGMP, para a continuação da apuração dos
fatos supra transcritos, determinando, desde já, as
seguintes providências:
a.Autue-se, com a Portaria sendo a página inicial e
registre-se no SIMP;

CAMILA GASPAR LEITE
b.Encaminhe-se cópia da presente Portaria à
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Coordenadoria de Documentação e Biblioteca da
PGJ/MA, via e-mail institucional, para publicação no
Diário Eletrônico do Ministério Público visando maior
publicidade;
c.Publique-se esta Portaria no átrio das Promotorias
de Justiça de Santa Inês pelo prazo de 5 dias;
d.Por fim, conclusos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Santa Inês, 08
de março de 2022.
assinado eletronicamente em 08/03/2022 às 16:24 hrs
(*)
CAMILA GASPAR LEITE
PROMOTORA DE JUSTIÇA RESPONDENDO
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=20103
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Ministério Público publica edital para
processo de estágio no Maranhão
Por g1 MA - São Luís

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) publicou
nessa segunda-feira (14) o edital de abertura do
processo seletivo simplificado para admissão e
formação de cadastro de reserva de estudantes de
graduação e de ensino profissional na modalidade de
estágio não obrigatório. As inscrições poderão ser
feitas, no período de 16 de março a 6 de abril de 2022
no endereço eletrônico.
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
cursos de Administração (29), Pedagogia (2), Ciências
Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas 3 vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar e
Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio. O edital completo pode ser acessado aqui.
Site: https://g1.globo.com/ma/maranhao/concursos-eemprego/noticia/2022/03/15/ministerio-publico-publicaedital-para-processo-de-estagio-no-maranhao.ghtml
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MPMA publica edital para concurso de
estágio de graduação
Letícia Bogéa

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) publicou
nessa segunda-feira (14), edital de abertura do
processo seletivo simplificado para admissão e
formação de cadastro de reserva de estudantes de
graduação e de ensino profissional na modalidade de
estágio não obrigatório. As inscrições poderão ser
feitas, no período de 16 de março a 6 de abril de 2022,
no endereço seletivos.mpma.mp.br.
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
seguintes cursos: Administração (29), Pedagogia (2),
Ciências Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas três vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar e
Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril, e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2022/03/15/mpmapublica-edital-para-concurso-de-estagio-de-graduacao/
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MPMA publica edital para processo seletivo
de estágio de graduação
Foi publicado, nesta segunda-feira, 14, no Diário
Eletrônico do Ministério Público do Maranhão, o
edital de abertura do processo seletivo simplificado
para admissão e formação de cadastro de reserva de
estudantes de graduação e de ensino profissional na
modalidade de estágio não obrigatório. As inscrições
poderão ser feitas, no período de 16 de março a 6 de
abril de 2022 no endereço seletivos.mpma.mp.br.
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
seguintes cursos: Administração (29), Pedagogia (2),
Ciências Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas 3 vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar e
Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio.
O edital completo pode ser acessado aqui.
Informações : CCOM-MPMA
Site: https://jornaleiroma.com/2022/03/15/mpma-publicaedital-para-processo-seletivo-de-estagio-de-graduacao/
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Ministério Público publica edital para
processo de estágio no Maranhão
Por: Hyana Reis

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) publicou
nessa segunda-feira (14) o edital de abertura do
processo seletivo simplificado para admissão e
formação de cadastro de reserva de estudantes de
graduação e de ensino profissional na modalidade de
estágio não obrigatório. As inscrições poderão ser
feitas, no período de 16 de março a 6 de abril de 2022
no endereço eletrônico.
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
cursos de Administração (29), Pedagogia (2), Ciências
Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas 3 vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar e
Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio. O edital completo pode ser acessado aqui.
Site:
https://www.correioma.com.br/noticia/11433/ministeriopublico-publica-edital-para-processo-de-estagio-nomaranhao
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA lança edital de estágio com vagas
para Balsas
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) publicou
nessa segunda-feira (14) o edital de abertura do
processo seletivo simplificado para admissão e
formação de cadastro de reserva de estudantes de
graduação e de ensino profissional na modalidade de
estágio não obrigatório. As inscrições poderão ser
feitas, no período de 16 de março a 6 de abril de 2022
no.
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
cursos de Administração (29), Pedagogia (2), Ciências
Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas 3 vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar e
Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio. O edital completo pode ser acessado.
Envie informações à Redação dopeloatravés do
número.
Site: https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/mpmalanaca-edital-de-estaagio-com-vagas-para-balsas28006.html
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público publica edital para
processo de estágio no Maranhão
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) publicou
nessa segunda-feira (14) o edital de abertura do
processo seletivo simplificado para admissão e
formação de cadastro de reserva de estudantes de
graduação e de ensino profissional na modalidade de
estágio não obrigatório. As inscrições poderão ser
feitas, no período de 16 de março a 6 de abril de 2022
no endereço eletrônico .
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
cursos de Administração (29), Pedagogia (2), Ciências
Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas 3 vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Site: https://www.emaranhao.com.br/noticia/ministeriopublico-publica-edital-para-processo-de-estagio-nomaranhao/
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SPIAI.COM - NOTÍCIAS. Ter, 15 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público publica edital para
processo de estágio no Maranhão
Lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio. Ministério Público do Estado do Maranhão
Reprodução
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) publicou
nessa segunda-feira (14) o edital de abertura do
processo seletivo simplificado para admissão e
formação de cadastro de reserva de estudantes de
graduação e de ensino profissional na modalidade de
estágio não obrigatório. As inscrições poderão ser
feitas, no período de 16 de março a 6 de abril de 2022
no endereço eletrônico.
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
cursos de Administração (29), Pedagogia (2), Ciências
Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas 3 vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar e
Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio. O edital completo pode ser acessado aqui.
Site: https://www.spiai.com/ministerio-publico-publicaedital-para-processo-de-estagio-no-maranhao195924.html
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BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Ter, 15 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA publica edital para concurso de
estágio de graduação
Foi publicado, nesta segunda-feira, 14, no Diário
Eletrônico do Ministério Público do Maranhão, o
edital de abertura do processo seletivo simplificado
para admissão e formação de cadastro de reserva de
estudantes de graduação e de ensino profissional na
modalidade de estágio não obrigatório. As inscrições
poderão ser feitas, no período de 16 de março a 6 de
abril de 2022, no endereço seletivos.mpma.mp.br .
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
seguintes cursos: Administração (29), Pedagogia (2),
Ciências Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas três vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar e
Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril, e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio.
Site: http://diegoemir.com/2022/03/mpma-publica-editalpara-concurso-de-estagio-de-graduacao/
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BLOG DO NED / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Ter, 15 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA publica edital para concurso de
estágio de graduação
Foi publicado, nesta segunda-feira (14), no Diário
Eletrônico do Ministério Público do Maranhão, o
edital de abertura do processo seletivo simplificado
para admissão e formação de cadastro de reserva de
estudantes de graduação e de ensino profissional na
modalidade de estágio não obrigatório . As inscrições
poderão ser feitas, no período de 16 de março a 6 de
abril de 2022, no endereço seletivos.mpma.mp.br .
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
seguintes cursos: Administração (29), Pedagogia (2),
Ciências Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3) ,
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas três vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias , Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar e
Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril , e o resultado final, após
o prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio. (Fonte/Redação: CCOM-MPMA)
Site: https://nedilsonmachado.com.br/mpma-publicaedital-para-concurso-de-estagio-de-graduacao/
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BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Ter, 15 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

PROCESSO SELETIVO - MPMA publica
edital para concurso de estágio de graduação
Walkir Marinho

Foi publicado, nesta segunda-feira, 14, no Diário
Eletrônico do Ministério Público do Maranhão, o
edital de abertura do processo seletivo simplificado
para admissão e formação de cadastro de reserva de
estudantes de graduação e de ensino profissional na
modalidade de estágio não obrigatório. As inscrições
poderão ser feitas, no período de 16 de março a 6 de
abril de 2022, no endereço seletivos.mpma.mp.br .
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
seguintes cursos: Administração (29), Pedagogia (2),
Ciências Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas três vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar e
Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril, e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio. (CCOM-MPMA)
Site: https://horaextra.slz.br/2022/03/15/processoseletivo-mpma-publica-edital-para-concurso-de-estagiode-graduacao/
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BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Ter, 15 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP apura indícios de ilegalidade em
aprovação de empréstimo na Câmara de
Ribamar
Inquérito instaurado pelo Ministério Público (MPMA)
está apurando supostas irregularidades na aprovação
de um empréstimo milionário na Câmara de São José
de Ribamar a pedido da Prefeitura da cidade,
administrada pelo dr. Julinho.
As investigações estão sendo coordenadas pelo titular
da 1ª Promotoria de Justiça Cível de São José de
Ribamar, Márcio José Bezerra Cruz.
Em março de 2021, durante a sessão remota, a Casa
Legislativa de São José de Ribamar autorizou a
contratação de empréstimo de R$ 30 milhões junto à
Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do
Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento (FINISA), pela gestão do Dr. Julinho.
Em apurações preliminares comandadas pela
Promotoria foram identificadas alguns indícios de
ilegalidades na aprovação do financiamento milionário.
Para o promotor, há necessidade de continuação dos
trabalhos de verificação quanto as irregularidades,
com diligências investigatórias próprias da atividade
ministerial. Para isso será feita a coleta de
informações, depoimentos, certidões, perícias.
Cópias dos autos foram encaminhadas à Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, para análise
contábil-financeira e emissão de parecer técnico. Caso
as provas sejam consideradas robustas, a Promotoria
irá propor uma ação civil e/ou penal contra os
envolvidos no processo de autorização do empréstimo
na Câmara.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site: https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/03/mpapura-indicios-de-ilegalidade-em-aprovacao-deemprestimo-na-camara-de-ribamar/
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BLOG O CUBO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Ter, 15 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA publica edital para concurso de
estágio de graduação
O Cubo

Foi publicado, nesta segunda-feira (14), no Diário
Eletrônico do Ministério Público do Maranhão , o
edital de abertura do processo seletivo simplificado
para admissão e formação de cadastro de reserva de
estudantes de graduação e de ensino profissional na
modalidade de estágio não obrigatório. As
inscrições poderão ser feitas, no período de 16 de
março a 6 de abril de 2022, no endereço
seletivos.mpma.mp.br .
Estão sendo oferecidas 136 vagas distribuídas para os
seguintes cursos: Administração (29), Pedagogia (2),
Ciências Contábeis (5), Arquitetura e Urbanismo (3),
Biblioteconomia (cadastro de reserva), Design Gráfico
(5), Direito (74), Enfermagem (1), Engenharia Elétrica
(1), Jornalismo (1), Publicidade e Propaganda (1),
Radialismo (1), Relações Públicas (3), História (3),
Serviço Social (6) e Psicologia (1). Para ensino
profissional, estão sendo oferecidas três vagas para o
curso de Informática/Eletrônica/Eletrotécnica.
Os candidatos aprovados no seletivo atuarão nas
unidades do Ministério Público do Maranhão
localizadas nos municípios de Açailândia, Bacabal,
Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Estreito,
Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, Pedreiras,
Santa Inês, Raposa, Rosário, São José de Ribamar
e Timon.
A lista preliminar dos candidatos inscritos será
divulgada no dia 26 de abril, e o resultado final, após o
prazo para recursos, deve ser divulgado no dia 31 de
maio.
Leia mais Notícias em ocuboblog.com e nos sigam nas
redes sociais: Facebook , Twitter , Telegram ,
Instagram e Tiktok . Colabore com mais informações
nos enviando através do telefone e whatsapp (98)
98506-2064 ou pelo e-mail ocuboblog@gmail.com
Ou mande um pix para ocuboblog@gmail.com
Site: https://ocuboblog.com/2022/03/15/mpma-publicaedital-para-concurso-de-estagio-de-graduacao/
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Ter, 15 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Cinco pessoas são autuadas por perturbação
ao sossego em Imperatriz
Célia Fontenelle / André Sousa

Durante o fim de semana em Imperatriz houve a
operação sossego, uma operação que reúne diversas
forças de segurança como a guarda municipal,
secretária de trânsito, o MPMA, a polícia militar e civil
entre outros.
Cinco pessoas foram autuadas por perturbação de
sossego, pois, recentemente as forças de segurança
em Imperatriz receberam um reforço para que possam
desenvolver esse trabalho por meio de alguns
aparelhos como decibelímetro e etilômetros, aparelhos
que foram doados pelo MPMA para as forças de
segurança de Imperatriz e por esse motivo essa
operação pôde ser realizada.
Tags: MPMA André
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2022/03/15/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.24.54-06.27.27-1647341470.mp4
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