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EDITAL Nº 001/2017 

 

Processo Seletivo – Bolsas Pós-Graduação Lato Sensu - Interdisciplinar em Democracia 

e Direitos Humanos “Esperança Garcia” 

 

I. INTRODUÇÃO  

 

A Escola Superior de Advocacia do Piauí, órgão auxiliar autônomo da Ordem dos 

Advogados do Brasil Subseção Piauí, foi instituída com diversos objetivos, dentre eles, o 

de traçar a política estadual de formação continuada para o exercício da advocacia no 

sentido do aperfeiçoamento no que tange aos aspectos técnicos e éticos da sua prática em 

especial para fomentar a discussão em torno da construção de novos paradigmas jurídicos 

na esfera do conhecimento, visando a renovação de critérios para a prática profissional, 

bem como desenvolver projetos e programas de pesquisa na área jurídica.  

 

Com o propósito de oportunizar e fomentar o aperfeiçoamento profissional e o 

fortalecimento dos processos qualificação profissional e garantia dos direitos humanos e 

da democracia, em todos os âmbitos em que estes se fizerem adequados à promoção do 

desenvolvimento do conhecimento e respeito aos direitos e garantias fundamentais, a 

Direção Geral da Escola, torna público e convoca os interessados a participarem da 

seleção destinada a concessão de bolsas para a Pós-Graduação Lato Sensu -  

Interdisciplinar em Democracia e Direitos Humanos “Esperança Garcia”, de acordo com 

as normas deste Edital e a legislação aplicável à matéria. 

 

a) Modalidade Bolsa Integral - bolsa de estudos que assegura o pagamento da totalidade 

do valor das mensalidades do curso de Pós-Graduação Lato Sensu -  Interdisciplinar em 

Democracia e Direitos Humanos “Esperança Garcia” ofertadas pela Escola Superior de 

Advocacia em convênio com a Faculdade Adelmar Rosado - FAR. 

 

b) Modalidade Bolsa Parcial - bolsa de estudos que assegura o desconto de 20% (vinte 

por cento) do valor das mensalidades do curso de Pós-Graduação Lato Sensu - 

Interdisciplinar em Democracia e Direitos Humanos “Esperança Garcia” ofertadas pela 

Escola Superior de Advocacia em convênio com a Faculdade Adelmar Rosado - FAR. 

 

II. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA QUANTIDADE DE BOLSAS  

 

Os recursos serão provenientes da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Piauí 

mediante dotação orçamentária aprovada pelo Conselho Seccional, nos termos do 

Regimento Interno, para o ano de 2016. 

 

Os valores das bolsas serão fixados através de resolução vinculada ao presente edital, não 
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sendo reajustáveis durante a sua vigência. 

 

Serão ofertadas 01 bolsa para modalidade integral e 5 bolsas para a modalidade 

parcial:  

 

Durante a vigência da bolsa, na hipótese de sua cessação, os recursos remanescentes serão 

realocados para novo edital com mesma finalidade, ou terão destinação definida pelo 

Conselho Superior da ESA, consoante deliberação do Conselho Seccional da OAB-PI. 

 

III. VIGÊNCIA DA BOLSA:  

 

A vigência da bolsa terá duração máxima de 15 meses para todas as modalidades. 

 

O término de vigência da bolsa se dará ao final do prazo assinalado ou no mês seguinte 

ao da apresentação do TCC ou ato equivalente ao de encerramento do curso, devendo o 

bolsista informar a ESA PAUÍ tal fato, sob pena de devolução dos valores percebidos 

além do período de vigência. 

 

IV. DA ESCOLHA DO CURSO DE PÓS GRADUÇÃO 

 

As bolsas serão destinadas exclusivamente a Pós-Graduação Lato Sensu - Interdisciplinar 

em Democracia e Direitos Humanos “Esperança Garcia”. 
 

IV. INSCRIÇÃO  
 

Período: de 28 de março de 2017 a 30 de março de 2017. 

Local: Secretaria da ESA PIAUÍ (entrega da documentação) 
 

V. DOCUMENTOS (A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO)  

 

1) Ficha de inscrição (anexo I);  

2) Cópia da Carteira da OAB/PI;  

3) Cópia do CPF;  

4) Certidões Negativas da OAB/PI (certidão financeira e disciplinar). 

4) Cópia dos documentos (anexo II) 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

1) É de responsabilidade do candidato confirmar a inscrição.  

2) O candidato que apresentar documentação incompleta será automaticamente 

desclassificado.  
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3) A Direção da ESA PIAUÍ, se necessário, poderá solicitar outros documentos 

comprobatórios.  

 

VI. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Compete à Direção da ESA PIAUÍ:  

1) Instaurar e promover, o processo seletivo de candidatos à bolsa, informando o 

resultado, através da relação dos candidatos selecionados, por ordem de classificação.  

2) Avaliar semestralmente o desempenho dos bolsistas por meio dos relatórios.  

3) Decidir pelo cancelamento da bolsa, em caso do não atendimento dos critérios fixados 

neste edital. 

 

O processo de seleção observará as seguintes etapas: 

 

PRIMEIRA ETAPA (ELIMINATÓRIA) 

 

1. Analise da documentação; 

2. Atendimento de Requisitos dispostos no item VII; 

 

SEGUNDA ETAPA (CLASSIFICATÓRIA) 

 

1. Avaliação curricular com base na pontuação disposta no Anexo II; 

 

VII. REQUISITOS  

 

 Estar inscrito como advogado na OAB-PI com anuidade em dia e ausente 

quaisquer sanções disciplinares;   

 Disponibilidade semestral para realizar atividades junto a ESA PIAUÍ quando 

solicitado;  

 Não usufruir de qualquer modalidade de bolsa de estudos; 

 

 

VIII. DO CRONOGRAMA E DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

O presente cronograma contém datas prováveis de realização dos atos podendo ser 

alterados mediante deliberação da Direção da ESA PIAUÍ, em aditivo ao presente edital 

com ampla divulgação. 

 

a) Período de inscrições: 28/03/2017 a 30/03/2017 

b) Inscrições deferidas: 30/03/2017 
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c) Avaliação Curricular: 30/03/2017 

d) Resultado Final: 31/03/2017 

 

IX. OBSERVAÇÕES  

 

O critério de classificação será o disposto no anexo II, onde o melhor classificado fará jus 

à Bolsa Integral e os cinco subsequentes terão direito aos descontos previstos na 

modalidade parcial. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da ESA PIAUÍ. O 

prazo para recurso será de 02 (dois) dias úteis após a divulgação. 

 

 

Teresina, 28 de março de 2017. 

 

 

Dr. Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 

 

Dra. Naiara de Moraes e Silva 

Diretora Geral da ESA PIAUÍ 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

 

 

Pós-Graduação Lato Sensu - Interdisciplinar em Democracia e Direitos Humanos “Esperança Garcia”:  

Ingresso no Curso (mês/ano):  

Inscrição na modalidade: (   ) Bolsa Integral/Parcial 

                                          

Nome:  

Fone:                                                                       E-mail:  

Endereço Completo:  

Data de nascimento:    /    /     Sexo: (  ) Masculino (   ) Feminino  

OAB n.º:                              RG n.º:                                     CPF n.º:  

Maior nível de titulação obtido:                                              Ano de titulação:  

IES de titulação:  

Área de titulação:  

Possuí vínculo empregatício?             ( ) Sim              ( ) Não  

Empregador:  

Data de início do último vínculo (dia/mês/ano):  

Declaração 

Declaro não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de agência de 

fomento ou de organismo nacional;  

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras. 

                     

                                                                                                      ____/___/_________  

(assinatura do candidato)                                                                      (data)  
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ANEXO II 

 

AVALIAÇÃO DO CURRICULO 

 

CANDIDATO:_________________________________________________________ 

 
ATIVIDADES PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

TOTAL 

EXPERIÊNCIA - 5,0 - 

Exercício de Magistério Superior  0,5 por semestre 2,0  

Experiência profissional na área jurídica posterior 

a graduação 

0,5 por semestre 2,0  

Experiência na área jurídica anterior a graduação 

como estagiário inscrito na OAB-PI 

0,5 por semestre 2,0  

Experiência profissional na área jurídica anterior 

a graduação como estagiário em escritório 

registrado como sociedade de advogados 

0,2 por semestre 2,0  

VÍNCULO VOLUNTÁRIO COM A OAB - 2,0 - 

Membro de Comissão do Conselho Seccional da 

OAB-PI 

0,5 por semestre 1,5  

Membro de órgão do Conselho Seccional da 

OAB-PI 

0,5 por semestre 1,5  

TRABALHOS HUMANITÁRIOS - 3,0  

Comprovação de desenvolvimento/colaboração 

em trabalhos ou serviços ligados ao 

desenvolvimento e/ou proteção aos Direitos 

Humanos 

0,5 por semestre 3,0  

TOTAL GERAL DE PONTOS - 10,0  
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