
 

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ – ESA/OAB-PI 

EDITAL Nº 02/2017 – ESA PIAUÍ/OAB-PI 

 

Título: Curso de Iniciação à Advocacia 2017.2 

Natureza do curso: Atualização 

Público-alvo: Jovem Advogado, Advogado e Estudantes.  

Carga horária total: 120 horas-aula. 

Inscrições: A partir do dia 21 de setembro, até 16 de outubro de 2017, pelo site da ESA-PI – www.oabpi.org.br 

/inscricao. E confirmação presencial na ESA PIAUI até o dia 17 de outubro de 2017. 

Início das Aulas: PREVISTO PARA 23/10/2017. 

Requisitos para inscrição:  

- Advogados com menos de 5 (cinco) anos da OAB/PI -  para os que já requereu a Inscrição principal, solicitamos o 

requerimento da solicitação, ficha de inscrição e donativo (suplemento fortini 400g) para o recebimento de bolsa integral 

– para os que possui a carteira da OAB, solicitamos a cópia da carteira, ficha de inscrição e donativo (suplemento 

fortini) para o recebimento de bolsa integral oferecida pela OAB/PI;  

- Advogados com menos de 5 (cinco) anos com OAB de outras Seccionais, comprovante de quitação do boleto (R$ 

123,00) da matrícula e ficha de inscrição. 

- Advogados acima de 05 (cinco) anos de Inscrição da OAB/PI e de outras Seccionais, comprovante de quitação do 

boleto (R$ 183,00) da matrícula e ficha de inscrição. 

- Bacharel em Direito, comprovante de quitação do boleto (R$ 123,00) da matrícula, ficha de inscrição e cópia do 

diploma. 

- Alunos do 9º e 10º, comprovante de quitação do boleto (R$ 93,00) de matrícula, ficha de inscrição e declaração de 

matrícula da faculdade. 

Confirmação da Matricula: A matricula do aluno só será efetivada após a entrega da cópia dos documentos (requisitos 

para inscrição), comprovante de quitação do boleto ou donativo (suplemento fortini 400g) à Secretaria de Registro e 

Controle Acadêmico da ESA-PI até o dia 17 de outubro, no horário de 08h às 20h. Caso o aluno não compareça até 

esta data, será considerado desistente. Lembramos que as vagas são limitadas, portanto as inscrições serão efetivadas 

em ordem de entrega de documentos e donativos. 

Investimento: Advogados até 5 (cinco) anos de inscrição da OAB/PI: Suplemento Fortini 

  Advogados até 5 (cinco) anos de inscrição de outras Seccionais: R$ 123,00 

  Advogados com mais de 5 (cinco) anos de inscrição: R$ 183,00 

             Bacharel: R$ 123,00 

             Estudantes do 9º e 10º: R$ 93,00 

Local: Auditório da ESA Piauí 

Horário: Noite - de 2ª a 6ª das 18h às 22h, um mês e meio.   

Número de vagas: 100 vagas 


