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ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ 

 

 

A Diretoria Geral da Escola Superior de Advocacia do Piauí – ESA PIAUÍ, no uso de suas atribuições 

legais, tornam públicas a abertura de inscrições para a realização da Pós-Graduação em Direito 

Previdenciário e Direito do Trabalho – São Raimundo Nonato, bem como as regras que regerão todo 

o processo da referida especialização “lato sensu”. 

 

I – DAS VAGAS: 

a) O número de vagas será de no máximo 60 (sessenta) alunos, e, no caso do não preenchimento da 

turma com o mínimo de 30 (trinta) alunos, a ESA PIAUÍ e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR – IES certificadora se reservarão ao direito de não realizar o curso. 

b) O público alvo é composto por advogados, bem como bacharéis em direito e servidores públicos 

e demais atores jurídicos que possuam diploma de formação superior. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES: 

Os candidatos deverão entrar no site da OAB/PI (http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno) e subscrever às 

vagas ofertadas para a Pós-Graduação em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho – São 

Raimundo Nonato, no período 14/01/2020 a 06/03/2020. 

A confirmação presencial ocorrerá no período de 14/01/2020 a 06/03/2020. 

O horário de funcionamento da secretaria da Subseção é de 08h às 17h (segunda a sexta) 

 

III – DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 

A ficha de inscrição emitida pelo site da OAB/PI deverá ser acompanhada dos seguintes documentos, 

para que a confirmação de inscrição seja efetuada com sucesso: 

a) Duas fotos 3x4; 

b) Duas cópias do diploma de curso superior, certidão ou declaração de conclusão de curso, emitidos 

por Instituição de Ensino Superior reconhecida; 

c) Duas cópias do histórico escolar da graduação; 

d) Duas cópias da carteira de identidade; 

e) Duas cópias da carteira da OAB; 

f) Duas cópias do CPF; 

g) Duas cópias do título de eleitor; 

h) Duas cópias recentes do comprovante de residência; 

i) Duas cópias da carteira de reservista (candidatos do sexo masculino); 
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j) Currículo (preferencialmente o Lattes). 

Após a inscrição/matrícula online e o pagamento da taxa, o candidato deverá entregar na secretaria da 

Subseção da OAB/São Raimundo Nonato todos os documentos citados acima até 17h do dia 06/03/2020. 

O candidato deverá apresentar, no ato da confirmação presencial da matrícula, o comprovante de 

pagamento da taxa no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais). O boleto de pagamento é gerado no site 

de inscrição: http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno. 

No caso de desistência ou impossibilidade de formação de turma pelo não preenchimento do número 

de vagas, o valor pago pelo candidato será devolvido em sua integralidade. 

 

IV – DO ATO DE INSCRIÇÃO: 

a) O formulário de inscrição será assinado pelo candidato ou por procurador, mediante apresentação 

de procuração com firma reconhecida; 

b) Somente participarão da seleção os candidatos que tiverem suas matriculas deferidas, mediante 

entrega dos documentos na secretaria da Subseção da OAB/São Raimundo Nonato até às 17h do 

dia 06/03/2020; 

c) Os candidatos que não forem selecionados poderão retirar sua documentação na secretaria da 

Subseção da OAB/São Raimundo Nonato no prazo de 90 (noventa) dias após o anúncio do 

resultado final. Após o referido prazo, os documentos não resgatados serão destruídos. 

 

V – DA SELEÇÃO: 

A seleção constará de análise do currículo (preferencialmente o Lattes) e do histórico escolar do curso 

superior. 

 

VI – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

a) A seleção será realizada por uma comissão de 03 (três) professores indicados pela ESA/PI e a 

IES, através de suas respectivas diretorias; 

b) A secretaria da ESA/PI fornecerá todo apoio administrativo aos trabalhos da comissão; 

c) Compete à comissão: 

- Analisar os pedidos de inscrição; 

- Realizar o exame do currículo e do histórico escolar do curso superior; 

- Apresentar relação dos candidatos classificados; 

- Decidir sobre os recursos interpostos, na forma deste edital. 
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VII – DO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 

A comissão de seleção emitirá parecer conclusivo, contendo a relação de candidatos aprovados por ordem 

alfabética. 

A classificação observará o total absoluto de pontos resultante da análise do currículo e do histórico 

escolar, embora seja expressa em pontos relativos (não mais de 20). 

Havendo empate entre os candidatos, a comissão observará os seguintes critérios para desempate: 

a) A maior quantidade absoluta de pontos adquiridos na análise do currículo; 

b) A maior titulação apresentada pelo candidato no currículo; 

c) A maior quantidade de pontos obtidos com docência; 

d) O melhor coeficiente de rendimento escolar (graduação). 

 

IX – DOS CANDIDATOS SELECIONADOS: 

A lista dos aprovados será publicada em ordem alfabética no quadro de avisos e no site da ESA/PI e da 

OAB/PI conforme o número de vagas oferecidas, bem como a indicação dos classificados, podendo 

exceder, neste último caso, o número de vagas oferecidas. 

 

X - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 12 de março de 2020, no site da OAB/PI e ESA/PI. 

A lista também será enviada aos candidatos via e-mail. 

 

XI – DA MATRÍCULA DOS ALUNOS SELECIONADOS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: 

Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula no período (a definir), na Subseção da OAB/São 

Raimundo Nonato, no horário de 08h às 17h (segunda a sexta), mediante assinatura do contrato. 

Após o encerramento do prazo de matrícula, no caso de não preenchimento das vagas, serão convocados 

os candidatos classificados, considerando a ordem de classificação da lista dos classificados divulgada 

nos quadros de aviso, concedido igual prazo para matrícula, realizando-se novas convocações até o 

preenchimento das vagas. 

O curso será pago em 18 parcelas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, para 

advogados com mais de 05 (cinco) anos de carteira profissional e demais interessados com desconto de 

pontualidade de 10%, fixando o valor de R$ 225,00 e para advogados com menos de 05 (cinco) anos de 
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carteira profissional do Piauí com o desconto de pontualidade de 20%, fixando o valor em R$ 200,00 

(duzentos e reais). A primeira parcela será paga no ato da matrícula. 

XII – DO INÍCIO DAS AULAS: 

O início das aulas está previsto (a definir). Os encontros ocorrerão às SEXTAS E SÁBADOS, uma vez 

por mês. 

 

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos serão solucionados pela comissão de seleção. 

 

Teresina (PI), 05 de fevereiro de 2020 

 

Celso Barros Coelho Neto 

Presidente da OAB/PI 

 

Aurélio Lobão Lopes 

Diretor Geral da ESA Piauí 

 

Alexandre Augusto Batista de Lima 

Diretor de Pesquisa e de Pós-graduação da ESA Piauí 
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 ANEXO I  

 

QUADRO DOCENTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO DO TRABALHO. 

 

 

1. Disciplina: Seguridade Social  

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Evolução histórica da seguridade social. Composição. Princípios e objetivos. 

O Sistema Único de Saúde e a saúde privada. Assistência Social. A previdência social: 

evolução histórica mundial e no Brasil, definição, classificação dos sistemas 

previdenciários, planos básicos e complementares brasileiros, a disciplina Direito 

Previdenciário (autonomia e relação com os demais ramos jurídicos). Normas 

Constitucionais. 

 

2. Disciplina: Metodologia Cientifica I 

Carga horária: 15 horas/aula 

Ementa: Métodos de estudo: fichamento, resenha, organização do trabalho científico. 

Referências bibliográficas. Métodos e técnicas de pesquisa. 

 

 

3. Disciplina: Direito do Trabalho na Constituição Federal de 1988 

Carga Horária: 15 horas/aula 

Direito Constitucional do Trabalho - Evolução e direitos consagrados nas 

constituições brasileiras. Contexto constitucional do Direito do Trabalho. Normas 

constitucionais. Dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais, 

difusos e coletivos. Da associação sindical: autonomia, liberdade de atuação. Art. 7º 

da Constituição da República de 1988. Leitura constitucional do Direito do Trabalho 

 

4. Disciplina: Direito Individual do Trabalho  

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Introdução ao Direito do Trabalho. Princípios. Contrato Individual de 

Trabalho. Prescrição e decadência. Jornada de trabalho, Carga Horária e Intervalos do 

Trabalho. Férias. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Alterações do 

contrato: viabilidade e proibições. Extinção do contrato de trabalho: causas, 

aposentadoria, resolução, resilição, rescisão e justa causa. Execução do Contrato de 

Trabalho. Salário e remuneração: Princípios e tributos do salário. Adicionais. Conforto, 

Higiene e Segurança do Trabalho. Trabalho do Menor e da Mulher. Trabalho 

Doméstico. Assédio Moral e Assédio Sexual. 
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Contrato de estágio, aprendizagem e voluntário. Rural. Doméstico. Contrato 

Temporário. Contrato Provisório. Terceirização. Fraudes nas relações de emprego. 

Cooperativas. Mãe Social. Índios. Duração do trabalho. Estabilidades e garantias 

provisórias no emprego. FGTS. Sucessão trabalhista. Direito Internacional do Trabalho. 

 

5. Disciplina: Regime Geral de Previdência Social  

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Noções sobre o Regime Geral de Previdência Social: riscos sociais cobertos, 

administração, sistemática, características e princípios informadores. Órgãos e 

entidades previdenciários: INSS, Conselho Nacional de Previdência Social e Conselho 

de Recursos da Previdência Social. Princípios informadores da Previdência Social.  

Segurados obrigatórios (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, 

segurado especial e contribuinte individual e facultativos). Filiação e inscrição. 

 

6. Disciplina: Regime Próprio de Previdência Social (Servidores Federais) e 

Previdência Complementar. 

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa:.Regras constitucionais permanentes do Regime Próprio de Previdência 

Social.  Regras constitucionais transitórias do Regime Próprio de Previdência Social e 

outros benefícios. Previdência Complementar, conceito, regras de adesão e 

funcionamento de entidades de previdência privada abertas e entidades de previdência 

privada fechadas. 

 

7. Disciplina: Benefícios Previdenciários e Serviços (Prestações Previdenciárias). 

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Segurado. Dependente. Carência. Tempo de contribuição. Perda e 

manutenção da qualidade de segurado. Período de graça. Salário de benefício. Renda 

mensal inicial. Fator Previdenciário. Aposentadoria por tempo de contribuição. 

Aposentadoria por idade. Aposentadoria especial. Aposentadoria por invalidez. Auxilio 

doença. Auxilio acidente. Pensão por morte. Auxílio reclusão. Salário maternidade. 

Salário família.  Desaposentação. Seguro-desemprego. Assistência social – LOAS. 

Habilitação e reabilitação profissional. 

 

8. Disciplina: Financiamento e Custeio da Seguridade Social. 

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Salário de contribuição. Composição. Limites. Parcelas integrantes e não 

integrantes. Posição dos Tribunais Superiores e da Receita Federal.  Contribuições 
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previdenciárias: natureza jurídica, fato gerador e contribuições previdenciárias dos 

trabalhadores e dos demais segurados. Contribuições previdenciárias das empresas: 

Contribuições do empregador doméstico. Contribuições substitutivas da cota patronal: 

Produtor rural pessoa física. Produtor rural pessoa jurídica. Times de futebol 

profissional. Outras receitas da seguridade social.  Contribuições previdenciárias: 

arrecadação, parcelamento, encargos decorrentes do atraso, retenção pela prestação de 

serviços de cessão de mão de obra, hipóteses de responsabilização solidária. 

Restituição, compensação, certidão negativa de débito e obrigações acessórias das 

empresas. Competências da Receita Federal do Brasil.  Arrecadação na Justiça do 

Trabalho e na Justiça Federal 

 

9 .Disciplina: Direito Processual do Trabalho 

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Introdução ao Processo Trabalhista. Relação Jurídica Processual Trabalhista 

Procedimento no processo do trabalho. Sentença e coisa julgada trabalhista. Teoria 

geral dos recursos trabalhistas. Princípio da irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias. Espécies: embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista. 

Agravo de petição. Agravo de instrumento. Recurso adesivo. Embargos. Liquidação de 

sentença. Espécies. Preclusão. Sentença de liquidação: natureza e efeitos. 

Procedimento. Execução definitiva e provisória. Execução contra a Fazenda Pública e 

contra a massa falida. Concurso de credores na execução. Atos de alienação: praça e 

leilão. Embargos à arrematação e a adjudicação. Exceção de Pré-executividade. 

Embargos à execução: natureza e objeto. Embargos de terceiro. 

 

10. Disciplina: Prática em Advocacia Trabalhista  

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Dissídio individual. Jus postulandi. Os procuradores. O mandato judicial. 

Capacidade. Representação. Preposto. Advogado. Mandato. A petição inicial: prática 

para determinação da competência das Varas do Trabalho em razão da matéria, pessoa 

e lugar. Estrutura da petição inicial. Petição inicial no Rito Sumaríssimo. Prática na 

elaboração da petição inicial. Audiências trabalhistas: A unicidade da audiência. A 

audiência inaugural. Instrutória. Julgamento no Rito Sumaríssimo e Ordinário; A 

defesa: Defesa contra o processo. Exceções. Preliminares. Prejudiciais de mérito. 

Prática na elaboração da defesa; Instrução do processo: Produção de provas. 

Depoimento Pessoal. Documentos. Testemunhas. Perícias. Razões finais. 
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Cálculos Trabalhistas: Horas: normal, extras, sobreaviso e seus reflexos. 13º salário. 

Férias. FGTS e multa. INSS. Multas artigos 467 e 477 da CLT. Saldo de salário. 

Honorários advocatícios. 

 

11. Disciplina: Processo Administrativo Previdenciário  

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Processo administrativo de concessão e revisão de benefícios do RGPS: 

princípios, fase inicial, instrutória, decisória, recursal e de cumprimento das decisões. 

Prática Administrativa do INSS e rotinas internas na visão do servidor da autarquia 

previdenciária. Procedimentos adotados pelo INSS: agendamentos, 

instrução processual, atendimento, entrevista e outros atos. Requerimento de concessão 

de benefício. Requerimento de cancelamento do benefício. Requerimento de cópia 

integral do Processo Administrativo. Pedido de restituição ou compensação de 

contribuições pagas à maior. Recursos Administrativos e revisões de benefícios 

previdenciários. Prazos e intimações no âmbito administrativo. Incidentes processuais 

no âmbito administrativo.  

 

12.Disciplina: Processo Judicial Previdenciário 

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Classificação das ações previdenciárias. Competência. Prévio ingresso na via 

administrativa. Fungibilidade das ações previdenciárias por incapacidade. Coisa 

Julgada Previdenciária. Decadência e prescrição. Prática previdenciária na Justiça do 

Trabalho e responsabilidade civil da empresa por acidente de trabalho. Recursos na 

Justiça do Trabalho. Processo judicial previdenciário: competência e ritos. Questões 

processuais previdenciárias dos Juizados Especiais Federais. Perícias e honorários 

advocatícios no NCPC. Recursos. Juizado Especial Federal. Processo 

judicial previdenciário nas instâncias superiores. Execução no NCPC. Processo 

eletrônico nos juizados especiais. 

 

13. Disciplina: Atualização no Novo Código de Processo Civil. 

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Princípios Processuais próprios do NCPC e Princípios Constitucionais do 

Processo. Jurisdição e Competência. Petição Inicial no NCPC. Contestação e meios de 

defesa. Tutelas de Urgência CPC/2015. Sentença. Regime de precedentes Judiciais no 

Processo Previdenciário. Disposições aplicáveis do novo CPC no Juizado Especial 

Federal 
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14. Disciplina: Direito Coletivo do Trabalho 

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Autonomia coletiva e poder normativo. Princípios de Direito Coletivo do 

Trabalho. Sujeitos coletivos. Sindicato: características. Conflitos coletivos de trabalho: 

natureza e soluções. Greve e Lock-Out. Medidas possessórias aplicáveis no direito do 

trabalho. Direito Sindical: Princípios do direito sindical: liberdade e pluralidade. 

Organização sindical brasileira. Prerrogativas do sindicato. Garantias e fontes de 

custeio das entidades sindicais. Conteúdo da Liberdade Sindical. Democracia sindical. 

Autonomia coletiva. Liberdade sindical, direitos humanos, civis e políticos. Direito de 

informação do empregador e do trabalhador. Procedimentos de controle da OIT. 

Convenio 87 da OIT sobre a proteção do direito de sindicalização. Dissolução e 

suspensão. 

 

15. Disciplina: Metodologia Científica II 

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Projeto de pesquisa. Monografia e Artigo Jurídico. Elementos 

metodológicos da monografia. Uniformização redacional. 
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 ANEXO II  

 

QUADRO DE DATAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. 

 

Teresina (PI), 05 de fevereiro de 2020 

 

Celso Barros Coelho Neto 

Presidente da OAB/PI 

Aurélio Lobão Lopes 

Diretor Geral da ESA Piauí 

Alexandre Augusto Batista de Lima 

Diretor de Pesquisa e de Pós-graduação da ESA Piauí 

PERÍODO 

 Início  Término 

LANÇAMENTO DO EDITAL 14.01.2020  

Inscrição 14.01.2020 06.03.2020 

Seleção 07.03.2020 11.03.2020 

Divulgação dos aprovados  12.03.2020 ------------------------- 

Processo de matrícula A definir A definir 

Aula Inaugural  A definir ------------------------- 
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