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Concurso 2017 

Superior Tribunal Militar - STM 

Cargo: Analista 

Atrativos 

 Boa remuneração 
 Plano de cargos  
 Estabilidade 

 

O que é o Superior Tribunal Militar? 

 Superior Tribunal Militar (STM) é o órgão do Poder Judiciário que funciona como 

instancia superior da Justiça Militar da União, especializada no julgamento dos crimes 

definidos no Código Penal Militar, sejam ele próprios (só podem ser cometidos por 

militares que estejam em atividade – ex.: abandono de posto) ou impróprios (podem ser 

cometidos por militares ou civis que atentem contra a Administração Militar Federal – 

ex.: homicídio). 

 

Edital 

 Como se trata de um tribunal superior, o STM possui apenas uma unidade localizada 
em Brasília, mas conta com Circunscrições Judiciárias Militares espalhadas por todo o 
território nacional, para o funcionamento da primeira instancia da Justiça Militar da 
União. Deste modo, apesar da competência nacional, o concurso do STM não abrange 
todas as unidades federativas, as Circunscrições Judiciárias Militares são contempladas 
pelo concurso a depender da demanda de trabalho e da necessidade de contratação de 
pessoal. No último concurso realizado pelo órgão, foram contempladas as seguintes 
cidades: Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Bagé-RS, Santa Maria (RS), Porto 
Alegre (RS) Fortaleza (CE), Manaus (AM), Juiz de Fora (MG), e Curitiba (PR).  

 
 

Perspectivas 

 O último concurso do STM foi realizado pela banca CESPE/UnB, em 2010, portanto, seu 
prazo de validade encerrou em 2014. No dia 27 de abril do ano corrente, o Ministro-
Presidente do Superior Tribunal Militar publicou ato designando comissão de concurso 
público para provimento de cargos efetivos da Justiça Militar da União. Segundo as 
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informações fornecidas pelo órgão, o novo concurso para quadro de servidores do STM 
irá ofertar vagas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e para Distrito Federal. A 
previsão é que o edital seja publicado em julho. 

 

Áreas 

 Os concursos contemplam todas as áreas de formação, de nível médio e superior, nos 

cargos de Técnico e Analista, respectivamente. 

 

Carga horária de trabalho 

 Carga semanal é de 40 horas 
 

Remuneração inicial 

 R$ 4.052,96 – nível médio 
 R$ 6.611,39 – nível superior 

 
Estilo de prova  

As provas são, em regra, compostas de 120 (cento e vinte) questões objetivas de julgamento de 

itens – certo ou errado – e uma parte discursiva que consiste na elaboração uma redação 

dissertativa-argumentativa. Os certames para o cargo de Analista costumam cobrar as 

seguintes disciplinas:  

 Língua portuguesa;  
 Noções de informática; 
 Atualidades; 
 Organização da Justiça Militar da União; 
 Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União; 
 Direito Constitucional 
 Direito Administrativo 
 Regimento Interno do STM; 
 Direito Penal Militar; 
 Direito Processual Penal Militar; 
 Direito Penal; 
 Direito Processual Penal; 
 Direito Constitucional; 
 Direito Administrativo; 
 Direito Civil; 
 Legislação Especial; 
 Redação/Discursiva 

 


