
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ  

ESA/OAB PIAUI E UNINOVAFAPI 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2018 – ESA/OAB-PI 

 

 A Diretoria Geral Da UNINOVAFAPI e a Diretoria Geral da Escola Superior de Advocacia do Piauí – 

ESA PIAUI, no uso das atribuições que lhes conferem o cargo e o convênio celebrado entre a ESA/OAB 

PIAUI e a UNINOVAFAPI, para a realização do Curso de Especialização Lato Sensu em Advocacia 

Trabalhista e Previdenciária, na Cidade de Corrente – PI, nos termos do referido Projeto de Curso, 

tornam pública o edital 001/2018 ESA/OAB PIAUI, a partir do dia 17 de julho de 2018 o processo de 

inscrição para o referido curso.  

 

I – DAS VAGAS: 

 

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

turma com o mínimo de 30 (trinta) alunos a ESA PIAUÍ se reserva o direito de não realizar o curso. 

2)  O curso é destinado a profissionais da área jurídica em geral, sejam advogados, bacharéis, magistrados, 

servidor público, assessores e professores.  

 

II – DAS INSCRIÇÕES: 

 

1) As inscrições serão realizadas no site da OAB PIAUI: 

(http://www.oabpi.org.br/inscricao/portaldoaluno/), segundo este edital, até o dia 10 de agosto de 2018. 

 

III – DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO:  

 

O requerimento de inscrição (ficha de inscrição) emitido pelo site da ESA/PI deverá ser acompanhado 

dos seguintes documentos, para fins de confirmação da inscrição, até às 18h do dia 10 de agosto de 2018: 

 

1)  Duas fotos 3 x 4; 

2) Duas cópias autenticadas do Diploma de Curso Superior, Certidão ou Declaração de Conclusão de 

Curso, emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida; 

3) Duas cópias autenticadas do Histórico Escolar da graduação; 

4) Duas cópias autenticadas da Cédula de Identidade; 

5) Duas cópias da carteira da OAB; 

6) Duas cópias do CPF; 

7) Duas cópias do Título de eleitor;  

8) Duas cópias do comprovante de residência;  

9) Duas cópias da carteira de reservista – para os homens;  

10) Curriculum, de preferência currículo Lattes.   

 

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

Subseção OAB/Corrente todos os documentos citados acima até o dia 10 de agosto de 2018. Apresentar, 

no ato da inscrição, o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 63,00 (sessenta reais), 

cujo boleto é obtido no site da ESA/PI: (http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno), sendo vedada a devolução, 

caso o candidato venha a desistir ou não seja selecionado.  

 

IV – DO ATO DA INSCRIÇÃO: 

 

1) O Formulário de Inscrição será assinado pelo candidato ou por procurador, mediante apresentação do 

mandato com firma reconhecida; 

2) Somente participarão da seleção os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas, mediante entrega 

dos documentos na Secretaria da Subseção OAB/Corrente até o dia 10 de agosto de 2018; 

http://www.oabpi.org.br/inscricao/portaldoaluno/
http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno


 
3) Os candidatos que não forem selecionados poderão retirar sua documentação na Secretaria da Subseção 

OAB/Corrente, no prazo de até 90 (noventa) dias após o anúncio do resultado final. Após o referido prazo, 

a documentação será incinerada.  

 

V – DA SELEÇÃO: 

 

1)  A seleção constará de análise de Currículo, (de preferência currículo Lattes) e Histórico Escolar do 

Curso Superior. 

 

VI – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

 

1) A seleção será realizada por uma Comissão de 03 (três) professores, indicados pela ESA PIAUÍ e 

UNINOVAFAPI, através das suas respectivas diretorias; 

2)  A Secretaria da ESA PIAUÍ dará todo apoio administrativo aos trabalhos da Comissão. 

3) Compete à Comissão: 

a) Verificar os pedidos de inscrição, deferindo-os ou não; 

b) Realizar o Exame do Curriculum e do Histórico Escolar do Curso Superior; 

c) Apresentar a relação dos candidatos classificados; 

d) Decidir os recursos interpostos, na forma deste edital. 

 

VII – DO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 

 

1) Serão considerados aprovados os candidatos com no mínimo 6 (seis) pontos na análise de Curriculum 

conforme anexo I. 

 

VIII – DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE: 

 

1) A Comissão de Seleção emitirá parecer conclusivo, contendo a relação de candidatos aprovados por 

ordem alfabética;  

2) A classificação observará o total absoluto de pontos resultante da avaliação do Curriculum e Histórico 

Escolar, embora seja expressa em pontos relativos (não mais de 10); 

3) Havendo empate entre os candidatos, a Comissão observará os seguintes critérios de desempate: 

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

b) A maior titulação apresentada pelo candidato no Curriculum; 

c) A maior quantidade de pontos obtidos com docência; 

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

 

IX – DOS CANDIDATOS SELECIONADOS: 

 

Será publicada em ordem alfabética no quadro de avisos e no site da ESA PIAUÍ e da OAB PIAUÍ a 

lista dos aprovados, 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 13 de agosto de 2018, no site da OAB/PI e ESA 

PIAUÍ, como também será comunicado, aos alunos por e-mail. 

 

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

 

1) Os candidatos selecionados deverão realizar, na data a ser definida, a matrícula na Secretaria da 

Subseção OAB/Corrente, no horário de 08h às 18h, de segunda a sexta – feira, mediante preenchimento 

de formulário próprio e apresentação do comprovante de quitação do pagamento da matrícula que 

corresponderá a primeira parcela efetiva do curso. 



 
2) Após o encerramento do prazo de matrícula, no caso do 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. 

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

advogados acima de 5 (cinco) anos de OAB/PI, bacharéis e outros profissionais e desconto de 20% ficando 

R$ 200,00 (duzentos reais) mensais para advogados do Piauí com menos de 5 (cinco) anos de OAB/PI, 

sendo a primeira parcela paga no ato da matrícula. 

 

XII – INÍCIO DAS AULAS: 

 

O início das aulas será informado quando for divulgado o resultado da seleção. As aulas acontecerão nas 

SEXTAS – FEIRAS das 18h às 22h e SÁBADOS das 8h às 12h e 14h as 18h, um encontro por mês.   

 

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Seleção. 

 

 

Teresina (PI), 17 de julho de 2018. 

 

 

 

Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 
 

Profª. Dra. Naiara de Moraes e Silva 

Diretora Geral da ESA-Piauí 
 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

TÍTULO: Síntese dos valores atribuídos aos componentes curriculares na tabela de pontos para análise 

de Curriculum Vitae e de Histórico Escolar. 

 

 

NÚMERO MÁXIMO DE PONTOS A SEREM COMPUTADOS: 

 Só serão computados, no máximo, até 10 pontos; 

 Os pontos excedentes ao número máximo não serão computados. 

 

COMPONENTES CURRICULARES Nº DE PONTOS 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1.1   Curso Superior (exceto de curta e o de Direito) 

1.2 Conclusão de créditos de mestrado. Curso de Especialização 

ou Aperfeiçoamento (na área jurídica) com carga horária igual ou 

superior a 360h/a. 1,0 

2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA (na área jurídica) 

2.1 Publicação de livro didático-científico. 

2.1.1 Autoria individual. 

2.1.2 Co-autoria. 

2.1.3 Coordenação/organização 

1,0 

0,5 

0,2 

2.2 Artigo didático-científico em revistas ou outro periódico 

especializado de circulação nacional ou estrangeira. 

2.2.1 Autoria individual. 1,0 

2.3. Pesquisa divulgada em relatório impresso ou digitada que 

explicite objetivos, metodologia, procedimento e resultado. 

2.3.1 Individual 

2.3.2 Coletivamente 

2.3.3 Como coordenador 

0,75 

0,25 

0,25 

2.4 Apresentação de trabalhos produzidos individual ou 

coletivamente em reuniões científicas, acadêmicas, em âmbito 

estadual ou nacional, congressos, seminários, simpósios ou em 

eventos similares (incluída divulgação em sessões de 

comunicação de pesquisa nos eventos da OAB. 

 

0,5 

3. ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL  

3.1 Cursos de atualização e seminários ministrados pela OAB ou 

ESA-PIAUÍ, com carga horária de até 20 horas. (01 curso) 

3.2 Cursos com carga horária superior a 20 horas e até 180 horas. 

(01 curso) 

3.3 Cursos com carga horária igual ou superior a 180 horas. 

3.4 Realização de estágio profissional, por período de seis meses 

(1 período) 

 

 

0,25 

 

0,4 

0,5 

 

0,5 

4. EXPERIÊNCIA COM DOCÊNCIA 

4.1 Exercício de docência em curso de direito, por ano ou período 

superior a seis meses. 1,0 

5. EXPERIÊNCIA JURÍDICA 

5.1 Exercícios de cargo privativo de bacharel em direito, por ano 

ou período superior a 6 meses. 

5.2 Exercício da advocacia, por ano ou período superior a seis 

meses. 

1,0 

1,0 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) Para fins de pontuação não poderá ser contado mais de uma vez qualquer produção 

científica/técnica/cultural que se apresente sob formas diferentes, ou em diferentes periódicos 



 

ANEXO III 

 
QUADRO DE DATAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

] 

 

 

Teresina (PI), 17 de julho de 2018 

 

 

Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 

 

Profª. Drª. Naiara de Moraes e Silva 

Diretora Geral da ESA Piauí 

 

 

PERÍODO 

 Início  Término 

LANÇAMENTO DO EDITAL 17.07.2018  

Inscrição 17.07.2018 10.08.2018 

Seleção 11.08.2016 12.08.2018 

Divulgação dos aprovados  13.08.2018 ------------------------- 

Processo de matrícula A definir 

Aula Inaugural  A definir 


