
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ  

ESA/OAB PIAUI E UNINOVAFAPI 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2017 – 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 

Direito e Processo do Trabalho – turma II, na Cidade de Teresina – PI, nos termos do referido Projeto 

de Curso, tornam pública o edital 001/2017 ESA/OAB PIAUI, a partir do dia 02 de fevereiro de 2017 

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 45 (quarenta e cinco) 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, membros do Ministério Público, assessores, professores do Curso de Direito, Bacharéis e 

Licenciados nas áreas de ciências Sociais e Ciências Humanas.  

 

II – DAS INSCRIÇÕES: 

 

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

(http://www.oabpi.org.br/inscricao/paginainicial/), segundo este edital, até o dia 19 de janeiro de 2018. 

 

III – DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO:  

 

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

acompanhado dos seguintes documentos, para fins de confirmação da inscrição, até às 20h do dia 19 de 

janeiro 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 

ESA PIAUÍ todos os documentos citados acima até o dia 19 de janeiro 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 OAB/PI: (http://www.oabpi.org.br/inscricao/paginainicial/), 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; 

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


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

entrega dos documentos na Secretaria da ESA/OAB PIAUÍ até o dia 19 de janeiro de 2018; 

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

ESA/OAB PIAUÍ, 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 29 de janeiro 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 ESA 

PIAUÍ, no horário de 08h às 20h, 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$ 300,00 (trezentos reais) mensais para advogados 

acima de 5 (cinco) anos de OAB/PI, bacharéis e outros profissionais e desconto de 10% ficando R$ 

270,00 (duzentos e setenta) mensais para advogados 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 

QUINTAS e SEXTAS – FEIRAS das 18h às 22h e SÁBADOS das 8h às 12h, de 15 em 15 dias.   

 

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Seleção. 

 

 

Teresina (PI), 05 de julho de 2017. 

 

 

 

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 II 

 

QUADRO DOCENTE 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO 

 

Disciplina: Direito Constitucional do Trabalho 

Carga horária: 24 horas/aula 

Ementa: 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. 

 

Disciplina: Direito Individual do Trabalho I 

Carga horária: 48 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. 

 

Disciplina: Direito Individual do Trabalho II 

Ministrante: Msc. Adriano Craveiro Neves 

Carga horária: 48 horas/aula 

Ementa: 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 provisórios no emprego. FGTS. Sucessão trabalhista. 

Direito Internacional do Trabalho. 

 

Disciplina: Direito Coletivo do Trabalho 

Carga horária: 24 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 dos sindicatos. Federações, confederações e filiação 

internacional – legalidade e garantias do convênio. 

 

Disciplina: Direito Processual Civil 

Carga horária: 48 horas/aula 



 
Ementa: Aplicação subsidiária do Código do Processo Civil ao Direito Processual do Trabalho. 

Princípios fundamentais do processo civil. Jurisdição e competência. Ação. Ação e pretensão. Condições 

da ação. Processo. Relação jurídica processual e relação jurídica material. Objeto do processo: mérito da 

causa. Processo e procedimento. Tipos de processo. Formação, suspensão e extinção do processo. 

Pressupostos processuais. Ausência. Efeitos. Efetividade do processo. Sujeitos da relação processual. 

Capacidade de ser parte e capacidade de estar em Juízo. Legitimação ordinária e extraordinária: 

substituição processual. Procuradores. Ministério Público. O Juiz. Intervenção de terceiros. Assistência. 

Atos processuais. Prazos. Despesas processuais. Honorários. Tutela inibitória e antecipação de tutela. 

Petição inicial: requisitos e vícios. Pedido. Cumulação de pedidos. Resposta do réu: defesa direta e 

indireta. Contestação, exceção e objeção. Exceções processuais: incompetência, impedimento e 

suspeição. Reconvenção. Revelia. Carência de ação. Litispendência, conexão e continência de causa. 

Prova. Ônus da prova. Iniciativa probatória do juiz e apreciação da prova. Prova emprestada. Indício e 

presunções. Sentença. Coisa julgada e preclusão. Recursos: princípios gerais e efeitos. Recurso adesivo e 

reexame necessário. Embargos de declaração. Processo de execução. Liquidação. Títulos executivos 

judiciais e extrajudiciais. Responsabilidade patrimonial. Bens impenhoráveis. Execução das obrigações 

de fazer e não fazer. Execução contra a Fazenda Pública. Processo cautelar. Liminares. Medidas 

cautelares específicas. 

 

Disciplina: Direito Processual do Trabalho 

Carga horária: 48 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. 

 

Disciplina: Atualidades em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 

Carga horária: 24 horas/aula 

Ementa: Estudo aprofundado das principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo 

Tribunal Federal em matéria trabalhista. Estudo aprofundado das novas teorias gestadas no seio 

doutrinário.  

 

Disciplina: Direito Civil 

Carga horária: 12 horas/aula 

Ementa: Das obrigações. Conceito, modalidades, transmissão, adimplemento e extinção. Obrigações 

líquidas e ilíquidas. Cláusula penal. Do inadimplemento. Responsabilidade extracontratual. Teoria da 

imprevisão. Boa-fé objetiva e subjetiva. Dos contratos. Disposições gerais. Da extinção dos contratos. 

Das várias espécies de contrato: compra e venda; mandato, depósito, empreitada, prestação de serviços. 

 

Disciplina: Direito Empresarial 

Carga horária: 12 horas/aula 



 
Ementa: Do empresário. Estabelecimento. Nome empresarial. Sociedades. Contratos mercantis: 

alienação fiduciária em garantia; arrendamento mercantil (leasing); franquia (franchising); faturização 

(factoring); representação comercial, concessão mercantil. Aspectos trabalhistas da recuperação judicial 

e extrajudicial e da falência. 

 

Disciplina: Prática em Advocacia Trabalhista 

Carga horária: 12 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. 

 

Disciplina: Cálculos Trabalhistas 

Carga horária: 12 horas/aula 

Ementa: 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. 

 

Disciplina: Didática do Ensino Superior 

Carga horária: 12 horas/aula 

Ementa: A docência no ensino superior. Aula universitária, processo didático e seus elementos. O 

Planejamento e as possibilidades didáticas de organização de planos de ensino. Metodologias didáticas 

na docência no ensino superior. Relação pedagógica na aula universitária e mediação docente. Avaliação 

do processo ensino-aprendizagem: concepções teóricas e práticas, elaboração de instrumentos 

avaliativos. 

 

Disciplina: Metodologia Científica 

Carga horária: 12 horas/aula 

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

bibliográficas. Métodos e técnicas de pesquisa. Projeto de pesquisa. Monografia e Artigo Jurídico. 

Elementos metodológicos da monografia. Uniformização redacional. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 

Ministrante: Orientador individual 

Carga horária: 30 horas/aula 

Ementa: Elaboração e entrega. 

 

Teresina (PI), 05 de julho de 2017. 

  

Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 

Profª. Dra. Naiara de Moraes e Silva 

Diretora Geral da ESA-Piauí 


