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EDITAL Nº 02/2017 

SELEÇÃO PARA PROFESSOR 
 

A Escola Superior de Advocacia do Piauí, órgão auxiliar autônomo da Ordem dos 

Advogados Subseção Piauí, foi instituída com diversos objetivos, dentre eles, o de 

traçar a política estadual de formação continuada para o exercício da advocacia no 

sentido do aperfeiçoamento no que tange aos aspectos técnicos e éticos da sua prática 

em especial para fomentar a discussão em torno da construção de novos paradigmas 

jurídicos na esfera do conhecimento, visando a renovação de critérios para a prática 

profissional, bem como desenvolver projetos e programas de pesquisa na área jurídica. 

Com o propósito de oportunizar e fomentar o magistério no ensino jurídico, a Direção 

Geral da Escola, torna público e convoca os interessados a participarem da seleção de 

professores para a Pós-Graduação Lato Sensu, a serem selecionados, de acordo com as 

normas deste Edital e a legislação aplicável à matéria. 
 

1. DA REMUNERAÇÃO  

1.1. A remuneração será fixada com base na titulação do candidato e no valor da hora 

aula previsto na Portaria n.º 001/2016 e consoante a carga horária da disciplina 

ministrada. 

1.2. Não será concedido aumento de remuneração ao candidato que, após a inscrição 

e/ou durante a sua vigência, apresentar título superior ao do informado no momento da 

inscrição.  

1.3. A remuneração será efetuada após a entrega dos diários junta a Secretaria da 

ESA/PI devidamente preenchidos referente a disciplina ministrada. 

1.4. O recolhimento dos tributos incidentes serão de responsabilidade do docente 

selecionado, cabendo, quando houver, o cumprimento das obrigações acessórias por 

parte da instituição. 
 

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1. A taxa de inscrição será no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) pagos no site 

da ESA, www.oabpi.org.br/inscricao, devendo o comprovante de pagamento ser 

anexado junto com a documentação; 

2.2. O candidato deverá inscrever-se através da Plataforma Advogado Professor 

disponível no site da OAB/PI http://www.oabpi.org.br/esapi/advprofessor, entre as datas 

de 05/05/2017 à 26/05/2017 anexando os seguintes documentos em formato pdf:  

a) cópia da carteira da OAB/PI;  

b) curriculum lattes acompanhado de documentação comprobatória;  

c) cópia do diploma do curso de graduação, pós-graduação, especialização ou mestrado;  

d) Certidões Negativas da OAB/PI (certidão financeira e disciplinar) 

e) Comprovante de pagamento de inscrição. 
 

3. DAS VAGAS 

3.1 Será selecionado 01 (um) docente para cada disciplina, observada a titulação 

exigida, conforme quadro abaixo: 

 

N.º CURSO DISCIPLINA TITULAÇÃO 

1 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL Metodologia da Pesquisa Especialista 
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CIVIL Científica 

2 DIREITO DAS FAMÍLIAS, 

SUCESSÕES E DIREITO 

HOMOAFETIVO 

Didática do Ensino 

Superior 

Especialista 

3 DIREITO DAS FAMÍLIAS, 

SUCESSÕES E DIREITO 

HOMOAFETIVO 

Metodologia da Pesquisa 

Científica 

Especialista 

4 DIREITO E PROCESSO 

PREVIDENCIÁRIO 

Processo Judicial 

Previdenciário II 

Especialista 

5 DIREITO E PROCESSO 

PREVIDENCIÁRIO 

Financiamento e Custeio 

da Seguridade Social 

Especialista 

6 DIREITO DAS FAMÍLIAS, 

SUCESSÕES E DIREITO 

HOMOAFETIVO 

Impactos do Novo Código 

de Processo Civil no 

Direito das Famílias e 

Sucessões 

Mestre 

7 CIÊNCIAS CRIMINAIS Legislação Especial Mestre 

8 DIREITO E PROCESSO 

PREVIDENCIÁRIO 

Processo Administrativo 

Previdenciário I 

Mestre 

 

3.2. As vagas disponíveis neste edital estão condicionadas ao inicio da Pós-Graduação 

com número mínimo de alunos; 
 

3.3. A titulação exigida é critério máximo, sendo desclassificado o candidato que tiver 

titulação diversa da vaga, bem como aquele que omitir a referida informação, sendo 

considerada a titulação da data de inscrição; 
 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1.1ª FASE - Análise curricular (eliminatória) 

Os currículos dos candidatos serão analisados e pontuados, conforme Anexo I-A, para 

especialistas e Anexo I-B, para mestres. Com divulgação do resultado na data provável 

no dia 16/05/2017. 
 

4.2. 2ª FASE - Prova Escrita (eliminatória e classificatória) 

A prova escrita será composta de 01 (uma) questão discursiva sobre o conteúdo da 

disciplina, nos termos do Anexo II, abordando temática atual conexa a disciplina, 

consoante conteúdo programático disposto no Anexo II. 

A prova escrita será aplicada em uma das salas da ESA-PI, no dia 01/07/2017 no 

horário de 08h, devendo o candidato se apresentar munido com a Carteira da Ordem, ou 

documento de identificação, e caneta esferográfica preta ou azul. Não será permitido o 

uso de qualquer material ou equipamento eletrônico durante a aplicação da prova. 

Serão considerados aprovados os candidatos que obterem nota igual ou superior a 7,0 

(sete). 
 

4.3. 3ª FASE - Prova Didática (eliminatória e classificatória) 

De acordo com o número de candidatos aprovados, a prova didática será realizada entre 

os dias 17 a 21/07/2017, conforme cronograma publicado pela ESA-PI em seu site, 

podendo haver alterações. 
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A prova didática corresponde a exposição de tema, de livre escolha pelo candidato, 

dentro do conteúdo programático da disciplina previsto no item 3.1.  

O candidato contará com o prazo de 20 (vinte) minutos para a sua exposição, sendo 

avaliado quanto ao domínio de conteúdo, didática, interação com a turma, condução 

dialética da aula, contextualização, avaliação e atendimento aos objetivos da aula, 

devendo entregar a cada membro da banca avaliadora, formada por 03 (três) membros, 

cópia do seu plano de aula, contendo, obrigatoriamente, conteúdo, objetivos, estratégia 

de ensino, avaliação e referências. 

Após a exposição, o candidato poderá ser arguido por cada membro da banca. Ficando 

garantido igual tempo de resposta ao candidato. 

Serão aprovados, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7(sete). 
 

4.6 A NOTA FINAL do candidato será calculada pela média aritmética, das notas 

obtidas nas 03 (três) etapas.  

Em caso de empate, a nota da prova escrita servirá como critério de desempate, em caso 

de persistência, a nota do currículo, e se ainda houver empate, o tempo de inscrição na 

ordem será utilizado como critério, prevalecendo a inscrição mais antiga. 
 

4.7 Será considerado aprovado o Candidato que obtiver nota final igual ou superior a 7 

(sete) e estiver dentro do número de vagas ofertadas. 

 

4.8 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site da ESA-PI na data 

provável de 01/08/2017.  

 

4.9 O candidato que de alguma forma for pego ou tentar burlar o processo de avaliação 

será considerado desclassificado e o fato será comunicado ao Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB para as providencias cabíveis. 
 

5. DO CONTRATO  

5.1. O candidato habilitado será contratado de forma provisória para ministrar a 

disciplina a que concorreu consoante item 3.1.  

5.2. Não poderá ser contratado candidato que já tenha sido selecionado em processo 

seletivo aberto pela ESA-PI nos últimos 12 meses. 

5.3. A confirmação da contratação somente se dará com o inicio da turma de Pós 

Graduação a cujas disciplinas estejam vinculadas.  
 

6. DO PRAZO DE VALIDADE  

6.1. O prazo de validade da Seleção de que trata o presente Edital será de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados a partir da data de publicação do resultado da Seleção no sitio da 

ESA-PI, prorrogável apenas uma vez por igual período, perdendo, entretanto, a sua 

eficácia com o preenchimento da vaga nele ofertada.  
 

Teresina, 04 de maio de 2017. 

 

 

 

Direção Geral ESA  PIAUÍ   Direção de Ensino ESA PIAUÍ 
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ANEXO I-A 

 

AVALIAÇÃO DO CURRICULO 

 

CANDIDATO:_________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
TOTAL 

I – FORMAÇÃO ACADÊMICA - 3,0  

Especialização Lato Sensu 0,25 1,0  

Especialização Lato Sensu na área de interesse 0,5 1,0  

Participação em evento científico, técnico ou 

cultural na qualidade de expositor ou debatedor 
0,2 1,0  

II - PRODUÇÃO CIENTÍFICA - 4,0  

Trabalhos publicados em periódicos com 

QUALIS entre A1 e A2 
1,0 cada 3,0  

Trabalhos publicados em periódicos com 

QUALIS entre B1 e B3 
0,5 cada 2,5  

Trabalhos publicados em periódicos com 

QUALIS entre B4 e C 
0,5 cada 1,0  

Trabalhos publicados em periódicos sem 

QUALIS 
0,25 cada 1,0  

Livros publicados (com ISBN) 0,5 2,0  

Organização de livros publicados (com ISBN) 0,5 cada 2,0  

Capítulos de livro publicado (com ISBN) 0,25 cada 4,0  

Resumos simples apresentados em eventos 

científicos 
0,2 cada 1,0  

Resumo expandido e/ou Trabalho publicado em 

anais de eventos 

Científicos 

0,2 cada 1,0  

III - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - 2,0  

Exercício do Magistério superior 0,5 por semestre 2,0  

Experiência profissional na área jurídica 

posterior a graduação 
0,2 por ano 1,0  

IV - ORIENTAÇÕES REALIZADAS - 1,0  

Orientação de bolsista de graduação e pós-

graduação (Monitor, Iniciação Científica e 

Extensão) por, no mínimo, 1(hum) ano 

0,25 por 

estudante 
0,5  

Orientação de monografia (Graduação e 

Especialização) 

0,25 por 

estudante 
0,5  

TOTAL GERAL DE PONTOS - 10,0  

 

mailto:esapi@oabpiaui.org.br


 
 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ  
 

Rua Governador Tibério Nunes, s/nº - Cabral 
CEP: 64.000 – 750 – Teresina (PI)  

Tel. (086) 2107-5823/ 99932042, CNPJ:05.336.854/0001-67 
e-mail: esapi@oabpiaui.org.br 

  
 

ANEXO I-B 

 

AVALIAÇÃO DO CURRICULO 

 

CANDIDATO:_________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
TOTAL 

I – FORMAÇÃO ACADÊMICA - 3,0  

Mestrado 0,5 2,0  

Mestrado na área de interesse 1,0 2,0  

Participação em evento científico, técnico ou 

cultural na qualidade de expositor ou debatedor 
0,2 1,0  

II - PRODUÇÃO CIENTÍFICA - 4,0  

Trabalhos publicados em periódicos com 

QUALIS entre A1 e A2 
1,0 cada 3,0  

Trabalhos publicados em periódicos com 

QUALIS entre B1 e B3 
0,5 cada 2,5  

Trabalhos publicados em periódicos com 

QUALIS entre B4 e C 
0,5 cada 1,0  

Trabalhos publicados em periódicos sem 

QUALIS 
0,25 cada 1,0  

Livros publicados (com ISBN) 0,5 2,0  

Organização de livros publicados (com ISBN) 0,5 cada 2,0  

Capítulos de livro publicado (com ISBN) 0,25 cada 4,0  

Resumos simples apresentados em eventos 

científicos 
0,2 cada 1,0  

Resumo expandido e/ou Trabalho publicado em 

anais de eventos 

Científicos 

0,2 cada 1,0  

III - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - 2,0  

Exercício do Magistério superior 0,5 por semestre 2,0  

Experiência profissional na área jurídica 

posterior a graduação 
0,2 por ano 1,0  

IV - ORIENTAÇÕES REALIZADAS - 1,0  

Orientação de bolsista de graduação e pós-

graduação (Monitor, Iniciação Científica e 

Extensão) por, no mínimo, 1(hum) ano 

0,25 por 

estudante 
0,5  

Orientação de monografia (Graduação e 

Especialização) 

0,25 por 

estudante 
0,5  

TOTAL GERAL DE PONTOS - 10,0  
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ANEXO II 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO 

 
 

PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL  

1 – Metodologia da Pesquisa Científica    Titulação: Especialista 
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. 

 

PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CIÊNCIAS CRIMINAIS  

1 – Legislação Especial    Titulação: Mestre 
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. 

 

PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO 

1 – Processo Administrativo Previdenciário I    Titulação: Mestre 
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. 
 

2 - Processo Judicial Previdenciário II    Titulação: Especialista 
Ementa: 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. 

3 – Financiamento e Custeio da Seguridade Social    Titulação: Especialista 
Ementa: Salário de contribuição. Composição. Limites. Parcelas integrantes e não 
integrantes. Posição dos Tribunais Superiores e da Receita Federal.  Contribuições 
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. 

 

PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO DAS FAMÍLIAS, SUCESSÕES E DIREITO 
HOMOAFETIVO 

1 - Impactos do Novo Código de Processo Civil no Direito das Famílias e Sucessões    
Titulação: Mestre 
Ementa: Apresentação do panorama geral do Novo CPC: “Efetividade” e “Celeridade”. 
Consequências práticas da existência de um Capítulo próprio no Novo CPC a tratar dos 
“Princípios Processuais”. Discussão da “Teoria dos Capítulos de Sentença” e a 
implementação, no Novo Código de Processo Civil, das chamadas “Sentenças Parciais”. 
Estudo das “Ações de Família”, capítulo criado pelo Novo CPC. Tutelas de Urgência e de 
Evidência. Novas disposições do capítulo sobre impenhorabilidade 
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de Bem de Família. Outras discussões sobre os Impactos da Lei 13.105/15 no Direito das 
Famílias. Outras discussões sobre os Impactos da Lei 13.105/15 no Direito das Sucessões. 
A importância da conciliação e da mediação no Direito das Famílias. Gratuidade da Justiça 
em ações de Direito de Família. Intervenção de terceiros nas ações de Direito de Família e 
Sucessões. Alimentos. (Execução, honorários advocatícios, compensação, distribuição 
dinâmica do ônus probatório). Separação e Divórcio (competência, provas, conexão, 
recursos). Reconhecimento e Dissolução de Uniões Estáveis (processamento). Inventário e 
Partilha (processamento). Testamentos e Codicilos (processamento). Interdição. Tutela e 
Curatela (processamento). 

2 – Didática do Ensino Superior   Titulação: Especialista 
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. 

3 – Metodologia da Pesquisa Científica      Titulação: Especialista 
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. 
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CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 

DATA EVENTO 

05/05 a 26/05 Inscrições 

16/06 Resultado da Análise Curricular 

01/07  Prova Escrita 

17/07 a 21/07 Prova Didática 

01/08 Resultado Final 
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