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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO – DETRAN/MA 
 

 

 

PORTARIA Nº 1081, de 24 DE OUTUBRO de 2016. 

                                                       

            

Dispõe sobre as regras para seleção, mediante sorteio 

público, dos beneficiários do Programa CNH Jovem não 

selecionados pelo critério das maiores notas obtidas no 

Enem. 

                                                    

 

A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO MARANHÃO, no uso das competências legais que lhe são atribuídas, em especial 

o contido no art. 11 da Lei Estadual nº 10.218/2015, que institui o Programa CNH Jovem, c/c o art. 6º 

do Decreto Governamental nº 30.705/2015, e Art. 1º do Decreto Governamental nº 31.976/2016, e 

 

CONSIDERANDO o estabelecido no § 3º do art. 9º da Portaria DETRAN/MA nº 503, de 

07/05/2015; 

 

CONSIDERANDO que para o exercício de 2016, mil e quinhentas vagas para o Programa CNH 

Jovem devem ser ofertadas a candidatos selecionados mediante sorteio público, sem qualquer 

vinculação à nota obtida no Enem, do qual participarão todos os remanescentes não selecionados pelo 

critério nota do Enem; 

 

CONSIDERANDO que o sorteio público, a ser realizado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

agente financeiro dos recursos do Programa, terá por base a extração da Loteria Federal associada a 

elementos sorteáveis, aleatórios dos inscritos; 

 

CONSIDERANDO que para a execução do estabelecido no inciso II, da Cláusula 4ª, do Termo de 

Cooperação e Parceria firmado entre o DETRAN/MA e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF 

são necessários o estabelecimento do elemento sorteável e das regras de apuração que deverão ser 

observadas pela CEF;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer os elementos sorteáveis e as regras de apuração para a seleção de 1.500 (mil e 

quinhentos) candidatos ao Programa CNH Jovem, edição 2016. 

 

Art. 2º. Os elementos sorteáveis e as regras de apuração de que trata o artigo anterior são os 

constantes do Anexo I da presente Portaria. 
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Art. 3º. Será utilizado como base para apuração dos ganhadores o resultado da Loteria Federal da 

Extração que deverá ocorrer em 29/10/2016. 

Parágrafo Único. Caso o sorteio da Loteria Federal, por qualquer motivo, não venha a ser realizado 

na data prevista neste Regulamento, será considerado, para fins de sorteio do resultado desta 

campanha, o sorteio subsequente da Loteria Federal. 

  

Art. 4º. Exceto em razão do disposto no parágrafo único do artigo anterior da presente Portaria, a 

relação completa dos selecionados para as vagas ofertadas para o Programa será publicada no sítio do 

DETRAN/MA, no endereço www.detran.ma.gov.br/cnhjovem, e estará disponível para consulta a 

partir do dia 04/11/2016. 

 

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

São Luís (MA), 24 de outubro de 2016. 

 

 

 

LARISSA ABDALLA BRITO 

Diretora Geral do DETRAN/MA 

http://www.detran.ma.gov.br/cnhjovem
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PORTARIA Nº 1081, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

ANEXO I  

 

DOS ELEMENTOS SORTEÁVEIS E DAS REGRAS DE APURAÇÃO 

 

1. Será realizada uma apuração com base na relação de candidatos enviada pelo DETRAN/MA, 

da qual consta os inscritos em condição de sorteio, contendo nome completo, CPF, Matrícula no 

Enem e data/hora de inscrição no programa CNH Jovem.  

 

2. Serão utilizados como elemento sorteável para apuração dos premiados do Programa CNH 

Jovem os 05 últimos algarismos do CPF do candidato inscrito, incluídos os dois correspondentes aos 

dígitos verificadores. 

 

3. A lista com os nomes dos candidatos inscritos, utilizada para apuração dos ganhadores, 

conterá os inscritos classificados por ordem crescente, considerando o número composto por 05 

algarismos, conforme critério definido no item 2. 

 

4. Será utilizado como base para apuração dos ganhadores o resultado da Loteria Federal da 

Extração que deverá ocorrer em 29/10/2016. 

 

5. Para identificação do elemento sorteável contemplado serão adotadas as regras abaixo 

expostas, para o que – meramente a título de exemplificação – considera-se a tabela abaixo como 

contemplativa do 1º ao 5º Prêmios da Extração da Loteria Federal a ser realizada em 29/10/2016. 

 

 
 

1º) Os algarismos da unidade simples do 1º (primeiro) prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “12151”. 

 

2º) Os algarismos da unidade simples do 2º (primeiro) prêmio; 
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No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “67842”. 

 

3º) Os algarismos da unidade simples do 3º (primeiro) prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “24123”. 

 

4º) Os algarismos da unidade simples do 4º (primeiro) prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “37154”. 

 

5º) Os algarismos da unidade simples do 5º (primeiro) prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “44415”. 

 

6º) Os algarismos da dezena de milhar, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, partindo 

do 1º para o 5º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “16234”. 

 

7º) Os algarismos da unidade de milhar, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, partindo 

do 1º para o 5º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “27474”. 

 

8º) Os algarismos da unidade de centena, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, partindo 

do 1º para o 5º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “18114”. 

 

9º) Os algarismos da unidade de dezena, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, partindo 

do 1º para o 5º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “54251”. 

 

10º) Os algarismos da unidade simples, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, partindo 

do 1º para o 5º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “12345”. 
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11º) Os algarismos da dezena de milhar, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, partindo 

do 5º para o 1º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “43261”. 

 

12º) Os algarismos da unidade de milhar, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, partindo 

do 5º para o 1º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “47472”. 

 

13º) Os algarismos da unidade de centena, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, 

partindo do 5º para o 1º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “41181”. 

 

14º) Os algarismos da unidade de dezena, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, partindo 

do 5º para o 1º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “15245”. 

 

15º) Os algarismos da unidade simples, considerando todos os prêmios da Loteria Federal, partindo 

do 5º para o 1º prêmio; 

No exemplo acima, o número sorteável-base ganhador seria o CPF do candidato cujos últimos 05 

algarismos fossem “54321”. 

 

5.1. Não existindo número de CPF cujos 05 últimos algarismos coincidam com a regra 

estabelecida para a identificação do número sorteável-base, conforme 1ª regra do item 1.5, considera-

se o número imediatamente superior até que se encontre um número válido existente. 

 

5.1.1. Caso, ainda, não se encontre um número válido existente, considera-se o número 

imediatamente inferior ao número sorteável-base. 

 

5.2. Os sorteados para participação no Programa CNH Jovem serão, além do candidato 

contemplado pela regra do item 5, os 1499 candidatos imediatamente inferiores ao contemplado, na 

lista já classificada, conforme item 3. 

 

5.2.1. No caso de não existirem quantidades de inscritos imediatamente inferiores ao número 

sorteável-base suficientes para a seleção dos demais 1499 candidatos, serão utilizados os 

imediatamente superiores restantes. 
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5.3. No caso da existência de mais de um número de CPF com os 05 últimos algarismos idênticos, 

será considerado, para efeito de desempate, a data/hora de inscrição do candidato no Programa CNH 

Jovem, considerando, dentre os empatados, aquele que primeiro se inscreveu. 

 

5.4. Caso o sorteio da Loteria Federal, por qualquer motivo, não venha a ser realizado na data 

prevista neste Regulamento, será considerado, para fins de sorteio do resultado desta campanha, o 

sorteio subsequente da Loteria Federal. 

 


