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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 e Processo Previdenciário, 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 e de áreas afins que atuem ou tenham 

interesse na área de Direito e Processo Previdenciário. 

 

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 e Processo Previdenciário, no 

período 03/04/2019 a 31/10//2019. 

A confirmação presencial ocorrerá no período de 03/04/2019 a 31/10/2019. 

O horário de funcionamento da secretaria da ESA/PI é de 08h às 20h (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 autenticadas do diploma de curso superior, certidão ou declaração de 

conclusão de curso, emitidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida; 

c) Duas cópias autenticadas do histórico escolar da graduação; 

d) Duas cópias autenticadas da carteira de identidade; 

e) Duas cópias da carteira da OAB ( para aquisição de descontos para Jovens advogados); 

f) Duas cópias do CPF; 

g) Duas cópias do título de eleitor; 
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h) Duas cópias recentes do comprovante de residência; 

i) Duas cópias da carteira de reservista (candidatos do sexo masculino); 

j) Currículo (preferencialmente o Lattes). 

Após a inscrição online e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá entregar na 

secretaria da ESA/PI todos os documentos citados acima até 20h do dia 31/10//2019. 

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

pagamento da taxa de inscrição 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 inscrições deferidas, 

mediante entrega dos documentos na secretaria da ESA/PI até às 20h do dia 31/10/2019; 

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

da ESA/PI 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 05 de novembro 2019, 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 secretaria da 

ESA/PI, no horário de 08h às 20h (segunda a sexta), mediante preenchimento de formulário 

próprio e apresentação do comprovante de pagamento da matrícula que corresponderá a primeira 

parcela efetiva do curso. 

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. 
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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. Será 

dado desconto de 20% no valor da mensalidade para advogados com menos de 05 (cinco) anos 

de carteira profissional do Piauí, 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, 

duas vezes por mês. 

 

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos serão solucionados pela comissão de seleção. 

 

Teresina (PI), 01 de outubro de 2019 

 

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 E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

DISCIPLINAS PROFESSORES EMENTÁRIOS Carga Horária 

Debates 

Constitucionais 

Contemporâneos – 

30 h/a  

Dione Cardoso 
O constitucionalismo social. Direito 

comparado. Constituições 

brasileiras. Posicionamento estatal 

em face da globalização da 

economia. Direitos humanos. 

Regime, princípios e tratados na 

Constituição de 1988. Direito 

Intertemporal. As cláusulas pétreas e 

a revisão dos direitos. 

 

30 HORAS/AULA 

Teoria da Decisão 

Judicial e 

Interpretação 

Jurídica – 30 h/a  

Horácio Neiva 
Definição de Hermenêutica Jurídica. 

Peculiaridades da Hermenêutica 

Jurídica. Objeto da Hermenêutica 

Jurídica. Classificação das espécies 

de interpretação (quanto ao agente, 

quanto à natureza, quanto ao 

resultado). Sistemas Interpretativos: 

Sistema Dogmático. Sistema 

Histórico-Evolutivo. Sistema da 

Livre Investigação Científica do 

Direito. Sistema do Direito Livre.  

Aplicação do Direito: Modelo 

silogístico x modelo tridimensional. 

Hermenêutica e teoria da 

interpretação. Escolas jurídicas 

hermenêuticas. Hierarquia 

normativa. As lacunas da lei. A 

equidade. 

 

30 HORAS/AULA 
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Princípios e 

Fundamentos da 

Seguridade Social– 

30 h/a 

Alexandre Augusto 
Sistema de Seguridade histórico. 

Risco Social. Assistência Social e 

Loas. Assistência à saúde e o SUS. 

Princípios específicos em Direito 

Previdenciário. Relação Jurídica 

Previdenciária.  A ordem Social. 

Direito previdenciário como direito 

humano. Jurisprudência da 

seguridade social. 

 

30 HORAS/AULA 

Metodologia da 

Pesquisa Jurídica – 

30 h/a  

Gillian Santana  Orientação para apresentação dos 

projetos de pesquisa. 

 

30 HORAS/AULA 

Financiamento e 

custeio da 

seguridade social  – 

30 h/a 

Jofre castelo Branco 
Custeio da seguridade social: 

contribuições previdenciárias. 

Financiamento da seguridade social. 

Contribuições sociais.  Contribuição 

previdenciária das empresas e dos 

segurados. Contribuinte facultativo. 

Fiscalização, arrecadação e 

recolhimento das contribuições 

sociais. 

 

30 HORAS/AULA 

Teoria Geral dos 

Benefícios – 30h/a 
Auricélia Melo 

Análise da Constituição. Emendas 

constitucionais, regras de transição. 

Segurado. Dependente. Carência. 

Tempo de contribuição. Perda e 

manutenção da qualidade de 

segurado. Período de graça.  Renda 

mensal inicial. Fator previdenciário.  

 

30 HORAS/AULA 

Benefícios 

Previdenciários do 

RGPS em espécie – 

30 h/a 

Alexandre Augusto 
 

Aposentadoria por tempo de 

contribuição. Aposentadoria por 

idade. Aposentadoria especial. 

Desaposentação. Aposentadoria por 

invalidez. Auxílio doença. Auxílio 

acidente. Pensão por morte.  Auxílio 

reclusão.  Salário maternidade. 

Salário família. 

 

30 HORAS/AULA 
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Revisão dos 

Benefícios 

Previdenciários – 30 

h/a 

Malcon Robert 
Principais demandas previdenciárias. 

Revisão de renda mensal inicial. 

Revisão de renda mensal do 

benefício. Regras de pagamento dos 

benefícios.  Acumulação. Teses 

revisionais mais comuns na justiça. 

 

30 HORAS/AULA 

Regime Próprio de 

Previdência -30h/a 
Alex Sertão 

Regras constitucionais. Previdência 

dos Servidores Públicos Federais. 

Previdências dos Servidores Públicos 

do Estado do Rio de Janeiro. Tópicos 

da Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais. Beneficiários. 

Custeio e benefícios. Procedimento 

do Tribunal de Contas. 

Aposentadoria especial. 

 

30 HORAS/AULA 

 Previdência 

Complementar-30h 

Marcos Steiner  
Aspectos gerais da previdência 

complementar privada. História da 

Previdência Privada no Brasil. 

Autonomia da Previdência Privada e 

diferenças em relação à Previdência 

Oficial e ao Seguro Privado. 

Previdência Privada e o Sistema 

Financeiro Nacional. Resseguro. 

Planos de benefício definido, 

contribuição definida e contribuição 

variável. Princípios. Regime fechado 

de previdência complementar. 

Regime aberto de previdência 

complementar. 

 

30 HORAS/AULA 

Seminário de 

Trabalho de 

Conclusão de Curso 

– 30 h/a 

Gillian Santana  Orientação para apresentação dos 

projetos de pesquisa e Trabalhos de 

Conclusão de Curso. 

 

30 HORAS/AULA 
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Acidentes de 

trabalho e doenças 

profissionais e do 

trabalho (reflexos 

previdenciários ). 

30h/a 

Silvia Sampaio 
O Acidente do 

Trabalho. Caracterização. Acidente 

do Trabalho e Doença Ocupacional. 

Carência. Ação Regressiva. A 

reabilitação Profissional. A Cota dos 

Trabalhadores Portadores de 

Necessidades Especiais. A 

Culpabilidade. Benefícios 

Previdenciários Acidentários. 

Contratos Especiais de Emprego. 

Segurança e Medicina do 

Trabalho. O Meio Ambiente do 

Trabalho. A Contribuição Social 

Ambiental - RAT e SAT. As Normas 

Regulamentadoras. Os Serviços de 

Segurança e Medicina do Trabalho - 

SESMT. A Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA. 

Controles Ocupacionais - PPRA, 

PCMAT, PCMSO, PPP, ASO, EPI, 

EPC. A Fiscalização Trabalhista. O 

Procedimento Fiscal. A Exibição de 

Documentos. As Multas Previstas. A 

Autuação. Defesa Prévia. Ação 

Anulatória. 

 

 

30 HORAS/AULA 

Didática do Ensino 

Superior – 30 h/a 

Itamara Matos Planejamento de ensino com sua 

definição de objetivos. Seleção e 

organização de conteúdos. Seleção 

de procedimentos de ensino, de 

recursos auxiliares e de sistemática 

de avaliação. 

 

30 HORAS/AULA 
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Processo 

Previdenciário 30 

h/a 

Malcon Robert 
Processo administrativo 

previdenciário: Análise da Instrução 

Normativa INSS PRES 45/2010 e do 

Regimento Interno do Conselho de 

Recursos da Previdência Social. Fase 

de cumprimento das decisões. 

Processo de justificação 

administrativa. Processo judicial 

previdenciário: competência 

jurisdicional nas ações 

previdenciárias. O prévio 

requerimento administrativo como 

condição da ação judicial contra o 

INSS. Questões processuais do rito 

dos Juizados Especiais Federais. 

Petição inicial, contestação, 

instrução processual, sentença e 

recursos Questões previdenciárias 

no Supremo Tribunal Federal: 

análise dos principais temas julgados 

e dos recursos extraordinários com 

repercussão geral já admitida. 

Questões previdenciárias na Turma 

Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais: análise dos 

principais temas julgados. 

 

 

30 HORAS/AULA 

O exercício da 

advocacia no 

Processo Judicial e 

Administrativo 

Previdenciário 

Direito– 30 h/a 

Marcelle Pizzato Advocacia administrativa no âmbito 

do INSS. CNIS, INSS Digital, 

Benefícios na prática, requerimento. 

Revisão administrativa de benefícios.  

Advocacia judicial: Revisão dos 

benefícios, Recursos. 

30 HORAS/AULA 

 

 

CURRICULUM RESUMIDO DOS PROFESSORES 

1.Dione Cardoso 
Mestre 

http://lattes.cnpq.br/6523333357521002 

2.Horácio Neiva 
Doutorando 

http://lattes.cnpq.br/4533779075360296 

3.Alexandre Augusto 
Doutorando 

http://lattes.cnpq.br/7676759593266688 
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4.Gillian Santana  
Doutoranda 

http://lattes.cnpq.br/1655412572042585 

5.Jofre Castelo Branco 
Mestre 

 http://lattes.cnpq.br/9845866578886693 

6.Auricelia Melo 
Doutora 

 http://lattes.cnpq.br/3103087700737723 

7.Malcon Robert 
 Especialista 

http://lattes.cnpq.br/2528256811983253 

 

8.Alex Sertão Especialista 

 http://lattes.cnpq.br/2726821849244173 

 

9.Marcos Steiner  Especialista 

http://lattes.cnpq.br/9618347037696834 

10.Silvia Sampaio 
Mestranda 

 http://lattes.cnpq.br/7077389295054884 

11.Itamara Matos 
Especialista 

http://lattes.cnpq.br/4515676224781268 

12.Marcele Pizato 
Especialista 

 http://lattes.cnpq.br/0144569499548552 
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ANEXO II 

 

QUADRO DE DATAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 

Teresina (PI), 01 de outubro de 2019 

 

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 03.04.2019  

Inscrição 03.04.2019 31.10.2019 

Seleção 31.10.2019 04.11.2019 

Divulgação dos aprovados  05.11.2019 ------------------------- 

Processo de matrícula A definir A definir 

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