
	
	

	
EDITAL	DE	N.º	001/2017,	DE	30	DE	OUTUBRO	DE	2017.	

	
TRATA	DA	SELEÇÃO	DE	MEDIADORES	E	ARBITROS	PARA	PREENCHIMENTO	DO	QUADRO	DA	CÂMARA	DE	MEDIAÇÃO	E	

ARBITRAGEM	DA	OAB-PI	
	

O	 PRESIDENTE	 da	 COMISSÃO	 DE	 MEDIAÇÃO	 E	 ARBITRAGEM	 DOS	 ADVOGADOS	 DO	 PIAUI,	 no	 uso	 de	 suas	
atribuições,	considerando	a	resolução	de	Nº	09,	que	dispõe	sobre	a	organização	e	o	funcionamento	da	Câmara,	a	ser	mantida	por	
esta	 ORDEM,	 resolve	 dar	 ciência	 aos	 Advogados,	 que	 estejam	 devidamente	 registrados	 e	 em	 dia	 com	 a	 OAB,	 da	 abertura	 das	
inscrições	e	das	normas	relativas	ao	processo	seletivo	de	um	total	de	07	(sete)	mediadores	e	3	(três)	árbitros	para	o	exercício	dessas	
funções	na	 referida	Câmara	de	Mediação	e	Arbitragem	da	Ordem	dos	Advogados	do	Piauí	 (CMA/OAB-PI),	 por	um	período	de	06	
(seis)	meses,	a	ser	definido	pela	Diretoria	da	referida	Comissão	de	Mediação	e	Arbitragem,	podendo	ser	renovado	uma	única	vez,	
para	que	outros	profissionais	tenham	a	mesma	oportunidade	de	obterem	essa	experiência	junto	à	Câmara.	

	
Os	Profissionais	selecionados	não	manterão	qualquer	vínculo	trabalhista	ou	fiscal	com	esta	Câmara	de	Mediação	e	

Arbitragem	–	CMA,	mas	apenas	um	Vínculo	gratuito	e	voluntário,	podendo	ser	remunerados	de	acordo	com	o	proveito	econômico	
dos	resultados	das	reuniões/sessões,	de	acordo	com	a	tabela	e/ou	com	percentuais	estabelecidos	nas	Normas	e	Procedimentos	da	
Câmara	e,	sempre	de	acordo	com	estatuto	da	advocacia,	art.	48	da	LEI	Nº	8.906,	DE	4	DE	JULHO	DE	1994	

	
INSTRUÇÕES	GERAIS	

	
1. DAS	DISPOSIÇÕES	PRELIMINARES:	

	
1.1. Os	 membros	 da	 Diretoria	 Executiva	 e	 da	 Comissão	 Permanente	 de	 Ética	 e	 Disciplina	 não	 poderão	 atuar	 na	

CMA/OAB-PI	como	árbitros	ou	mediadores.	
	
1.2. Os	 membros	 da	 Diretoria	 Executiva	 poderão	 atuar	 como	 Advogados	 das	 partes	 envolvidas	 nas	 lides,	 sendo,	

portanto,	proibida	a	atuação	dos	membros	da	Comissão	Permanente	de	Ética	e	Disciplina.	
	

1.3. O	Cronograma	de	Execução	do	Processo	Seletivo	encontra-se	no	anexo	V	deste	Edital.	
	

2. DOS	PERFIS	DEFINIDOS	PARA	AS	FUNÇÕES:	
	

2.1. De	Mediador:	
	

									Candidato	com	habilidade	natural	para	mediar	conflitos,	que	exija	desenvoltura,	visão	psicológica	do	problema	e	das	
pessoas	 envolvidas,	 compreensão,	 sensatez,	 discernimento,	 criatividade,	 comunicação	e	 paciência.	Deve	 saber	 ouvir,	 ter	um	
perfil	de	psicólogo,	 além	de	 jurista,	 sendo	preferível	que	 seja	profissional	dessa	área,	 atuará	no	acompanhamento	das	partes	em	
sessão	de	mediação,	 inclusive	na	elaboração	dos	termos	de	acordos	de	mediação	e/ou	em	qualquer	outro	documento	necessário	
para	solução	do	conflito.		
	

2.2. 	Do	Árbitro:	
	

Candidato	 com	 conhecimento	 jurídico	 e	 boa	 redação,	 para	 formalizar	 acordos	 ou	 transações	 nas	 sessões	 de	
arbitragem.	Do	arbitro	é	exigido	o	mesmo	perfil	do	Mediador,	tratado	no	item	2.1.,	mas	deve	ter	uma	boa	base	de	conhecimentos	
jurídicos,	 na	 área	 de	 direito	material	 (substantivo),	 além	 de	 uma	 redação	 clara,	 objetiva	 e	 abrangente	 que	 o	 habilite	 a	 redigir	 a	
Sentença	Arbitral.		
	

3. DAS	VAGAS:	
	

3.1. 	Os	candidatos	selecionados,	além	da	quantidade	acima	especificada,	formarão	um	cadastro	reserva,	sendo	convocados	na	
medida	 em	 que	 a	 CMA/OAB-PI	 for	 se	 desenvolvendo	 até	 o	 pleno	 funcionamento.	 A	 convocação	 dependerá	
unicamente	da	necessidade	da	Câmara.		

		
3.2. O	candidato	deverá	optar,	no	ato	da	inscrição,	somente	por	uma	das	funções	disponíveis	neste	Edital:	mediador	ou	árbitro.	

	
3.3. Os	candidatos	selecionados	serão	alocados	na	CMA/OAB-PI,	localizados	nas	dependências	desta	Ordem.	

	
3.4. O	 critério	 de	 seleção,	 no	 caso	 da	 quantidade	 de	 selecionados	 ultrapassar	 a	 quantidade	 estabelecida	 neste	 Edital,	 será	

através	dos	seguintes	requisitos:	
	

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
PIAUÍ (CMA/OAB-PI) 

 
Rua Governador Tibério Nunes, 520 Cabral – 64000-750 – Teresina – Piauí 

CNPJ: 05.336.854/0001-67 
 



3.3.1 Na	hipótese	de	igualdade	de	nota,	terá	preferência	o	candidato	que	tiver	maior	Carga	Horária	Teórica	e	
Prática	comprovada	no	currículo	do	candidato.	

3.3.2 Persistindo	o	empate,	terá	preferência,	sucessivamente,	o	candidato:	
3.3.2.1 Que	tiver	obtido	maior	pontuação	na	prova	Objetiva	de	conteúdo	específico;	
3.3.2.2 Mais	idoso.	

	
4. DOS	PRÉ-REQUISITOS	E	ATRIBUIÇÕES	DAS	FUNÇÕES:	

	
4.1. De	Mediador:	

	
Pré-Requisito:	para	impedimentos	e	suspensão	estabelecidos	por	lei	e	de	acordo	com	o	este	edital:	
	

Ø Ser	 advogado,	devidamente	 registrado	e	 com	suas	obrigações	éticas	e	 financeiras	em	dia,	 junto	a	OAB,	 a	 ESAPI	 (Escola	
Superior	de	Advocacia	do	Piauí	e/ou	cursos	chancelados	por	ela;		

Ø Possuir	curso	de	capacitação	e/ou	formação	em	mediação	e	arbitragem,	chancelados	pela	ordem;	
Ø Ter	experiência	profissional;	
Ø Não	possuir	nenhum	impedimento	estatutário,	fazer	parte	da	Diretoria	Executiva,	da	Comissão	de	Ética	e	Disciplina	e	da	

Equipe	Operacional	
	
Atribuições:	Atender	as	partes	e	 conduzi-las	à	 sessão	de	mediação,	priorizando	a	 sua	preparação	psicológica	e	emocional	para	o	
acordo,	 dando	 ênfase	 à	 solução	 do	 conflito	 dessa	 natureza,	 sem	 prejuízo	 de	 atuar	 desde	 o	 início,	 sobretudo	 quando	 o	 conflito	
envolva	 questão	 de	 natureza	 jurídico-patrimonial,	 que	 requer	 conhecimento	 especializado,	 de	 acordo	 com	 as	 orientações	
estabelecidas	no	Roteiro	da	Câmara	de	Mediação	e	Arbitragem	da	Ordem	dos	Advogados	do	Piauí	(CMA/OAB-PI),	ouvir	as	partes	em	
conflito;	 diagnosticar	 o	 problema	 e	 as	 reais	 razões	 de	 sua	 existência;	 controlar	 o	 processo	 de	 resolução	 do	 conflito,	 deixando	 o	
conteúdo	para	os	sujeitos;	auxiliar	as	partes	no	desenvolvimento	de	opções	para	resolver	o	conflito;	elaborar	perguntas	as	partes	
para	 provocar	 a	 solução	 do	 conflito	 através	 delas;	 criar	 harmonia,	 avaliar	 interesses	 e	 necessidades;	 manejar	 a	 raiva;	 saber	 re-
enfocar	e	resolver	o	conflito,	contribuir;	enfim,	se	o	conflito	envolver	litígios	de	caráter	patrimonial	privado,	para	a	formalização	do	
instrumento	particular	de	transação	extrajudicial	ou	do	termo	de	mediação.	
	

4.2. Do	Árbitro	
	
Pré-Requisito:	para	impedimentos	e	suspensão	estabelecidos	por	lei	e	de	acordo	com	o	este	edital:	
	

Ø Ser	 advogado,	devidamente	 registrado	e	 com	suas	obrigações	éticas	e	 financeiras	 em	dia,	 junto	a	OAB,	 a	 ESAPI	 (Escola	
Superior	de	Advocacia	do	Piauí	e/ou	cursos	chancelados	por	ela;		

Ø Possuir	curso	de	capacitação	e/ou	formação	em	mediação	e	arbitragem,	chancelados	pela	ordem;	
Ø Ter	experiência	profissional;	
Ø Não	possuir	nenhum	impedimento	estatutário,	fazer	parte	da	Diretoria	Executiva,	da	Comissão	de	Ética	e	Disciplina	e	da	

Equipe	Operacional	
	

Atribuições:	Atender	as	partes,	prestando-lhes,	 se	necessário,	orientação	 jurídica;	abrir	e	 conduzir	a	audiência	de	Arbitragem,	de	
acordo	 com	 as	 orientações	 estabelecidas	 Roteiro	 da	 Câmara	 de	 Mediação	 e	 Arbitragem	 da	 Ordem	 dos	 Advogados	 do	 Piauí	
(CMA/OAB-PI),	 promovendo	 o	 entendimento	 entre	 as	 partes,	 sugerindo	 propostas	 e	 soluções	 de	 acordo,	 para	 enfim,	 decidir	 o	
conflitos	existentes,	de	acordo	com	a	lei	e	com	poder	que	as	partes	asseguram	através	do	princípio	da	autonomia	da	vontade;	lavrar	
a	Sentença	de	Arbitragem;	promover,	enfim,	a	resolução	do	conflito	entre	as	partes.		
	
QUALIFICAÇÕES	DOS	MEDIADORES	E	ARBITROS		

Cargo	 • Mediador	e	Árbitro.	

Formação	Acadêmica:	
• Bacharel	em	Direito	com	regular	inscrição	na	Ordem	devidamente	registrado	e	com	suas	

obrigações	 financeiras	 em	dia,	 junto	 a	Ordem,	ESAPI	 -	 Escola	 Superior	de	Advocacia	do	
Piauí	e/ou	cursos	chancelados	por	ela.	

Formação:	 • Formação	em	Mediação	ou	Arbitragem	(titulação	devidamente	reconhecida	pela	OAB-PI).	
Conhecimentos	
Específicos:	 • Conhecimento	da	base	legal	especificada	neste	documento.	

Habilidades:	

• Capacidade	de	liderança;	
• Poder	de	negociação	(técnicas	de	mediação,	conciliação	e	arbitragem);	
• Visão	holística	e	comportamental	do	problema	e	das	pessoas	envolvidas;	
• Compreensão,	sensatez,	discernimento,	criatividade,	comunicação	e	paciência.	

	
	
	

5. DAS	INSCRIÇÕES:	
	

5.1. A	 inscrição	 do	 candidato	 implicará	 no	 recolhimento	 da	 taxa	 de	 inscrição	 e	 na	 sua	 aceitação	 das	 normas	 e	 condições	
estabelecidas	neste	Edital,	das	quais	não	poderá	alegar	desconhecimento	do	seu	inteiro	teor.	

5.2. As	inscrições	serão	no	período	de	27	de	novembro	de	2017	à	08	de	dezembro	de	2017,	iniciando	às	08:00	horas	do	dia	27	
de	novembro	de	2017	e	encerrando	às	23h	e	59	minutos	do	dia	08	de	dezembro	de	2017,	pessoalmente,	ou	mediante	
procuração	pública.	



5.3. Para	 efetuar	 a	 inscrição	 o	 candidato	 deverá	 acessar	 o	 endereço	 eletrônico	www.oabpi.org.br	 e	 preencher	 integral	 e	
corretamente	 a	 ficha	 de	 inscrição	 constante	 no	 Anexo	 deste	 Edital	 com	 todos	 os	 dados	 solicitados	 que	 estará	
disponível	no	site	da	Ordem,	e	a	devida	entrega	do	Formulário	de	Inscrição	acompanhado	do	currículo	simplificado	do	
candidato,	das	certidões	negativas	financeira	e	de	ética	da	OAB-PI	e	a	comprovação	de	sua	qualificação	na	Secretaria	
da	CMA/OAB-PI	no	horário	do	expediente	das	(08:00	as	18:00,	de	segunda	à	sexta)	

5.3.1. A	 Comissão	 Organizadora	 do	 Processo	 Seletivo	 não	 se	 responsabilizará	 por	 solicitações	 de	 inscrições	 não	
recebidas,	 por	 problemas	 de	 ordem	 técnica	 dos	 computadores,	 falha	 de	 comunicação,	 congestionamento	 de	
linhas,	bem	como	por	qualquer	outro	problema	técnico	que	impossibilite	a	transferência	de	dados.	

5.3.2. O	candidato	assumirá	a	responsabilidade	pelos	dados	fornecidos	no	ato	da	inscrição	sob	pena	da	lei.	
5.3.3. O	valor	relativo	à	inscrição	NÃO	será	devolvido	em	hipótese	alguma,	salvo	no	caso	de	cancelamento	do	referido	

Processo	Seletivo.	
5.3.4. O	comprovante	de	pagamento	de	inscrição	deverá	ficar	em	poder	do	candidato	até	o	final	do	Processo	Seletivo.	
5.3.5. Não	será	aceita	nenhuma	outra	modalidade	de	inscrição	que	não	as	estabelecidas	neste	Edital.	
5.3.6. As	inscrições	efetuadas	somente	serão	homologadas	após	a	confirmação	do	pagamento	do	valor	da	inscrição.	
5.3.7. A	confirmação	da	homologação	da	inscrição	deverá	ser	consultada	no	endereço	www.oabpi.org.br	até	05	(cinco)	

dias	úteis	após	o	encerramento	das	inscrições.	
5.4. Após	efetuar	a	inscrição,	o	candidato	deverá	imprimir	o	boleto	para	o	pagamento	da	taxa	no	valor	de	R$	50,00	(cinquenta	

reais).	
5.4.1. O	pagamento	da	 taxa	de	 inscrição	na	 rede	bancária	poderá	 ser	 feito	 até	um	dia	útil	 após	o	encerramento	do	

período	de	inscrição.	
5.5. Não	 será	 aceita	 inscrição	 por	 via	 postal,	 fax,	 condicional	 e/ou	 extemporânea,	 ou	 por	 qualquer	 outra	 via	 que	 não	

especificada	neste	Edital.	
5.5.1. 	

	
6. DAS	FASES	DA	SELEÇÃO:	
	
6.1. A	seleção	obedecerá	às	seguintes	fases:	
	

a) INSCRIÇÃO,	fase	não	eliminatória,	exceto	se	não	atender	à	exigência	do	item	5.4.1	e	5.5;	
	

b) AVALIAÇÃO	OBJETIVA,	será	aplicada	uma	prova	aos	candidatos	para	aferição	dos	conhecimentos	dos	Institutos	
da	Mediação	e	Arbitragem	de	caráter	classificatório	e	eliminatório.	

	
DISCIPLINA	 N.º	DE	QUESTÕES	 PESO	 PONTOS	

Mediação		 10	 1,0	 10	
Arbitragem	 10	 1,0	 10	

Total	 20	 	 20	
	

Ø O	 Processo	 Seletivo	 constará	 de	 prova	 escrita,	 contendo	 20	 (vinte)	 questões	 objetivas,	 de	 múltipla	
escolha,	com	5	(cinco)	alternativas	cada,	em	que	uma	-	e	somente	uma	-	alternativa	é	correta.	

Ø O	Conteúdo	Programático	das	provas	objetivas	está	descrito	no	Anexo	II	deste	edital.	
Ø A	 prova	 objetiva	 terá	 duração	 de	 2	 (duas)	 horas.	 O	 controle	 do	 tempo	 de	 aplicação	 da	 prova	 e	 as	

informações	a	respeito	do	tempo	transcorrido,	durante	a	realização	da	prova,	serão	feitos	pelos	fiscais	de	
sala.	

Ø A	realização	das	provas	do	Processo	Seletivo	está	previsto	para	ocorrer	no	dia	17	de	dezembro	de	2017,	
das	14:00	as	16:00	horas,	em	local	e	sala	a	ser	divulgado	no	site		www.oabpi.org.br	

Ø O	 candidato	 deverá	 comparecer	 ao	 local	 designado	 para	 a	 realização	 das	 provas	 com	 antecedência	
mínima	de	1	(uma)	hora	do	horário	determinado	para	o	início	das	provas,	não	sendo	admitido	o	ingresso	
no	 local	 de	 prova	 dos	 candidatos	 que	 se	 apresentarem	 após	 o	 horário	 estabelecido	 para	 o	 início	 da	
aplicação	das	provas.	

Ø Será	considerado	CLASSIFICADO	o	candidato	que,	cumulativamente:	
§ Atingir	o	número	mínimo	de	05	(cinco)	pontos	na	prova	objetiva	sobre	Mediação;	
§ Atingir	o	número	mínimo	de	05	(cinco)	pontos	na	prova	objetiva	sobre	Arbitragem;	

	
Ø Os	 candidatos	 que	 não	 atingirem	 o	 número	 mínimo	 de	 acertos	 estabelecidos	 neste	 Edital	 não	 serão	

considerados	classificados	no	Processo	Seletivo.	
	

c) ANÁLISE	 CURRICULAR,	 ocasião	 em	 que	 serão	 analisados	 os	 títulos,	 a	 qualificação	 e	 a	 experiência	 dos	
candidatos.	 A	 comprovação	 das	 informações	 curriculares	 será	 apresentada	 nessa	 fase	 pelos	 candidatos	
aprovados;	(Da	Avaliação	de	Título	–	Anexo	III)	
	

d) ENTREVISTA,	que	será	realizada	pela	Diretoria	Executiva	para	a	seleção	dos	candidatos.	(Anexo	IV)	
	
	

6.2. A	nota	final	será	atribuída	pela	somatória	das	notas,	obtida	da	seguinte	forma:	
	

a) Prova	escrita	(20	pontos)	
b) Prova	de	títulos	(10	pontos)	
c) Entrevista	(10	pontos)	



	
	
	
	

7. DA	CARGA	HORÁRIA	E	DO	LOCAL	DE	TRABALHO:	
	
A	atuação	na	Câmara	de	Mediação	e	Arbitragem	da	Ordem	dos	Advogados	do	Piauí	(CMA/OAB-PI),	será	desenvolvida	em	jornadas	
mensais,	semanais	ou	diárias	de	Sessão/Audiência,	em	horário	compatível	com	agenda	dos	candidatos	e	a	necessidade	da	Câmara.	
	

8. DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS:	
	

8.1. O	resultado	de	seleção	será	divulgado	no	site	da	OAB-PI	sendo	de	inteira	responsabilidade	do	candidato	acompanhar	os	
comunicados	e	as	convocações.	
	

8.2. A	presente	 seleção,	 no	 caso	de	obter	 um	quadro	de	 reserva	 suficiente,	 terá	 a	 validade	de	6	 (seis)	meses,	 podendo	 ser	
renovada	por	igual	período,	a	critério	da	CMA/OAB-PI.	
	

8.3. As	disposições	em	contrário	serão	tratadas	e	resolvidas	pelo	Presidente	da	Comissão	de	Mediação	e	Arbitragem.	
	

	
Teresina	(PI),	30	de	outubro	de	2017.	
	
	
Dr.	Gustavo	Henrique	Orsano	de	Sousa	
Presidente	da	Câmara	de	Mediação	e	Arbitragem	da	OAB/PI	
	
Dr.	José	Roger	Gurgel	Campos	
Presidente	da	Comissão	de	Mediação	e	Arbitragem	da	OAB/PI	

	



	
																																									ANEXO	I	
	

1. DADOS	PESSOAIS	
	
Nome	Completo:		 	
RG	nº	:																																	 Org.	Expedidor:		 	
CPF	nº:		 Idade:		
OAB	Nº	 	
Escolaridade:	 (		)	Ensino	Superior	Completo	

(		)	Especialização	Lato	Sensu		
(		)	Mestrado	
(		)	Doutorado	
		

Endereço	(Rua,	Avenida,	Quadra,	Travessa,	etc.):	
	
		
N.º:																		 Complemento:	 Bairro:															 Cidade:	 UF:	

	
Telefone	fixo:		(						)	 Celular:			(					)	
E-mail:	
	
	

2. CATEGORIA	(marque	com	um	“x”	a	categoria	a	ser	inscrita):	
										
										(			)	Mediador	
										(			)	Árbitro	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANEXO II 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO 
  

MEDIAÇÃO 
1.	Métodos	Adequados	de	Resolução	de	Conflitos;	

	2.	Conceitos	 –	 Conflitos	 –	 Origens	 do	 Conflito	 –	 Estilos	 de	 comportamento	 –	 Formas	 de	 tomada	 de	 decisão	 –	 Elementos	 do	

conflito	–	Fatos	e	percepções	–	Estratégias	para	aumentar	a	confiança	–	Ciclo	Emocional;	

3.	A	Mediação	e	o	Mediador	–	Características	da	Mediação	–	Objetivos	da	Mediação	–	Conceitos	Básicos	–	O	papel	do	Mediador	–	

Qualidades	de	Responsabilidades	do	Mediador	–	Procedimento	de	Mediação;	

4.	Etapas	de	Mediação	–	Introdução	–	Relato	das	partes	–	Identificação	e	redefinição	de	interesses	–	Formulação	e	avaliações	de	

opções	–	Solução	e	acordo;	

5.	Comunicação	–	Papel	da	comunicação	–	Tipos	de	comunicação	–	Escuta	dinâmica	–	Tipos	de	perguntas;	

6.	Ética	–	O	dilema	ético	–	Princípios	básicos.	

ARBITRAGEM 
1.	Noção	 e	 Conceito	 de	 Arbitragem	 –	 Conceito	 de	 Arbitragem	 –	 O	 Princípio	 da	 Autonomia	 da	 Vontade	 das	 Partes	 –	 Direitos	

Patrimoniais	Disponíveis	–	Tipologia	da	Arbitragem;	

2.	Convenção	de	Arbitragem	–	Cláusula	Compromissória:	Eficácia,	Autonomia,	Auto-suficiência	e	Efeitos	–	Compromisso	Arbitral:	

Judicial,	Extrajudicial,	Requisitos	Legal	e	Facultativo	–	Extinção	do	Compromisso;	

3.	Árbitro	e	Tribunal	Arbitral	–	Constituição	do	Tribunal	Arbitral:	obstáculos	e	dificuldades	–	Estatuto	do	Árbitro:	Condições	para	o	

exercício	da	função,	Impedimentos,	Recusa,	Procedimentos	para	Argüição	da	Recusa	do	Árbitro,	Responsabilidade	e	Penalidades;	

4.	Procedimento	 Arbitral	 –	 A	 Instauração	 do	 Procedimento:	 Regras	 Aplicáveis,	 O	 Direito	 das	 Partes,	 Medidas	 Coercitivas	 e	

Cautelares,	Controvérsia	Sobre	Direitos	Indisponíveis,	Termo	de	Início	do	Procedimento	Arbitral,	Conteúdo	e	Adendos,	Tentativa	

de	Conciliação,	Alegações	Escritas,	Provas	Documentais,	Perícias,	Pronunciamento	do	Árbitro,	Questões	preliminares	–	Poderes	do	

Árbitro;	

5.	Sentença	Arbitral	–	Redação:	Forma	e	Conteúdo	–	Requisitos	Obrigatórios	–	Custos	–	Declaração	de	Acordo	–	Cuidados	–	Prazo	–	

A	instância	Arbitral	–	Retificação	–	Aditamento	e	Encerramento	da	Arbitragem	–	Efeitos;	

6.	Fase	Pós-Arbitral	–	Controle	Judiciário	da	Sentença	Arbitral	Prolatada	no	Brasil	–	Condições	de	Nulidade	–	Vícios	–	O	Pedido	de	

Homologação.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 
DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS: 

 
1.1 A	Avaliação	de	Títulos	terá	caráter	apenas	classificatório	para	os	candidatos,	tendo	como	objetivo	valorar	a	formação	

acadêmica,	com	pontuação	máxima	de	10	 (dez)	pontos,	ainda	que	a	soma	dos	valores	dos	Títulos	apresentados	seja	
superior	a	esse	valor.	

1.2 Somente	serão	aceitos	os	títulos	abaixo	relacionados,	observados	os	limites	de	pontos.	
	

Especificação	de	Títulos	
	

Pontos	
	

Limite	de	
Pontos	

Bacharel	 em	 Direito	 com	 regular	 inscrição	 na	 Ordem	 devidamente	 registrado	 e	 com	 suas	
obrigações	 financeiras	 em	dia,	 junto	 a	Ordem	ESAPI	 (Escola	 Superior	 de	Advocacia	 do	 Piauí)	
e/ou	cursos	chancelados	por	ela	 2,5	 2,5	

Graduação	em	Outras	Aéreas		 1,0	 1,0	

Doutorado	na	área	pelo	qual	está	concorrendo	 2,0	 2,0	

Mestrado	na	área	pelo	qual	está	concorrendo	 1,0	 1,0	

Pós-Graduação:	Especialização	na	área	pelo	qual	está	concorrendo	 0,5	 0,5	
Certificado	de	Formação	em	Mediação	ou	Arbitragem	(titulação	devidamente	reconhecida	pela	
OAB-PI,	junto	a	Ordem	ESAPI	(Escola	Superior	de	Advocacia	do	Piauí)	e/ou	cursos	chancelados	
por	 ela	 e	 com	 suas	 obrigações	 financeiras	 em	dia)	 e	 também	 candidatos	 com	 Formação	 em	
Mediação	ou	Arbitragem	de	outras	Instituições	(titulação	devidamente	reconhecida	pela	OAB-
PI),	com	carga	horária	mínima	de	150	horas	(Teórica	e	Prática)	 3	 3	

Total	de	Pontos	 10	 10	
	

2.1 O	recebimento	dos	Títulos	ocorrerá	na	Secretaria	da	CMA/OAB-PI	no	horário	do	expediente	das	(08:00	as	18:00,	de	segunda	à	
sexta)	em	data,	horário	e	local	a	ser	determinado	quando	da	convocação	do	candidato	para	a	entrega	de	seus	títulos.		
	
a) Os	 títulos	 deverão	 ser	 entregues	 em	 envelope	 lacrado,	 com	 os	 seguintes	 dados	 em	 sua	 parte	 externa:	 SELEÇÃO	 DE	

MEDIADORES	E	ARBITROS	PARA	PREENCHIMENTO	DO	QUADRO	DA	CÂMARA	DE	MEDIAÇÃO	E	ARBITRAGEM	DA	OAB-PI,	
Nome	do	candidato	/	Número	da	inscrição	/	Cargo	a	que	concorre.	

b) Serão	 designados	 data,	 horário	 e	 local	 para	 a	 realização	 de	 sessão	 pública	 de	 abertura	 dos	 envelopes	 dos	 candidatos	
contendo	os	respectivos	títulos,	os	quais	serão	listados,	sem	que	se	proceda,	na	mesma	sessão,	às	suas	análises.		

c) Receberá	nota	0	(zero)	o	candidato	que	não	entregar	seus	títulos	na	forma,	local,	prazo	e	horário,	observadas	as	condições	
especificadas	acima.		

d) Não	 serão	 aceitos	 títulos	 encaminhados	 via	 fax	 e/ou	 correio	 eletrônico,	 nem	 considerados	 aqueles	 não	 entregues	 em	
envelopes	lacrados.	

e) Os	títulos	deverão	ser	entregues	na	forma	de	cópias	autenticadas	em	cartório.	
f) Não	serão	consideradas,	para	efeito	de	pontuação,	as	cópias	dos	títulos	que	não	estiverem	autenticadas	em	Cartório.	
g) Para	 a	 comprovação	 dos	 títulos	 relacionados,	 somente	 serão	 aceitos	 Diplomas	 devidamente	 registrados,	 expedidos	 por	

Instituição	 reconhecida	 pelo	 MEC,	 no	 caso	 de	 Diplomas	 obtidos	 no	 exterior,	 estes,	 obrigatoriamente,	 deverão	 estar	
revalidados	 por	 Instituição	 de	 Ensino	 Superior	 no	 Brasil,	 de	 acordo	 com	 Art.	 48	 da	 Lei	 nº	 9.394,	 de	 20.12.1996,	 e	 da	
Resolução	CNE/CES	nº	01,	de	03.04.2001.		

h) Não	serão	aceitas	declarações	ou	comprovantes	de	conclusão	de	disciplinas	como	títulos.	
i) Para	 receber	 a	 pontuação	 referente	 ao	 título,	 o	 candidato	 deverá	 comprovar,	 exclusivamente	 por	 meio	 de	 Certificado,	

constando	 a	 carga	 horária	 total	 do	 curso,	 bem	 como	 a	 informação	 de	 que	 o	 Curso	 de	 Formação	 em	 Mediação	 e/ou	
Arbitragem	foi	realizado	de	acordo	com	as	normas	da	OAB.	

j) Cada	título	será	considerado	uma	única	vez,	para	efeito	de	pontuação.		
k) Os	pontos	que	excederem	o	valor	máximo	em	cada	item	ou	o	valor	total	serão	desconsiderados.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	



	
ANEXO	IV	

FICHA	DE	AVALIAÇÃO	DE	ENTREVISTA	
	
CANDIDATO(A):___________________________________________________________________________________________________	
CORRETOR(A):____________________________________________________________________________________________________	
	

CRITÉRIO	 NOTA	
Adequação	do	candidato	ao	perfil	informado	no	
item	2.	(máximo	3,0	pontos)	

	

Postura,	desenvoltura,	comunicação	e	motivação	
(máximo	3,0	pontos)	

	

Disponibilidade	de	tempo	de	acordo	com	a	
necessidade	da	CMA/OAB.	(máximo	4,0	pontos)	

	

NOTA	FINAL	(máximo	10	pontos)	 	
	



ANEXO	V	
CRONOGRAMA	DO	PROCESSO	SELETIVO	

ATIVIDADE	 DATA	/	PERÍODO	
Lançamento	do	Edital		 30/10/2017	
Período	de	Inscrições		 27/11/2017	à	08/12/2017	
Divulgação	da	homologação	das	inscrições		 11/12/2017	
Divulgação	dos	locais	de	aplicação	da	Prova	Objetiva		 12/12/2017	
Realização	da	prova	escrita	objetiva		 17/12/2017	
Divulgação	do	gabarito	preliminar	da	Prova	Objetiva		 18/12/2017	
Recursos	contra	o	gabarito	preliminar	da	Prova	Objetiva		 48	horas	da	divulgação	do	Gabarito	

Preliminar	
Resultado	 dos	Recursos	 interpostos	 contra	 o	 gabarito	 preliminar	
da	Prova	Objetiva	

08/01/2018	

Convocação	dos	candidatos	aptos	para	a	Avaliação	de	Títulos	 10/01/2018	
Prazo	para	entrega	dos	títulos		 15/01/2018	
Resultado	da	avaliação	de	títulos		 19/01/2018	
Recursos	contra	a	pontuação	obtida	na	Avaliação	de	Títulos	 48	horas	da	divulgação	da	

Pontuação	obtida	na	Avaliação	de	
Títulos	

Resultado	da	 análise	dos	 recursos	 interpostos	 contra	 a	Avaliação	
de	Títulos	

24/01/2018	
	

Entrevista	dos	candidatos	classificados	com	a	Diretoria	Executiva		 29/01/2018	à	02/02/2018	
Resultado	Final	 05/02/2018	
	


