
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO

PROGRAMA TUTORIAL ACADÊMICO

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO INTENSIVO OAB XXXII EXAME

O Centro  de  Ciências  Jurídicas  da  Universidade  de  Fortaleza,  através  deste  Edital,  a  ser

divulgado por intermédio do UNIFOR online, faz saber que estarão abertas, no período de 3  a

14 de fevereiro  de 2020,  as  pré-inscrições  para  preenchimento das  vagas  para o  CURSO

INTENSIVO OAB XXXII EXAME:

1. DO OBJETO DO EDITAL

1.1. Trata-se de uma seleção destinada ao preenchimento inicial de 150 vagas imediatas, para

o CURSO INTENSIVO OAB XXXII EXAME, bem como formação de cadastro reserva, a ser

utilizado, conforme previsão deste edital.

1.2.  O  CURSO  INTENSIVO  OAB  XXXII  EXAME terá  a  carga  horária  de  70  horas,

distribuídas em 35 encontros,  que serão realizados no auditório do Bloco Z, às segundas,

quartas e sextas-feiras, das 19 horas às 21 horas, no período compreendido entre  02 de março

de 2020 a 29 de maio de 2020.

Parágrafo  único.  A programação  poderá  sofrer  alterações  de  dias  e  horários,  mediante

comunicação prévia, realizada através de torpedo via UNIFOR online.

1.3.  Serão  oferecidos  certificados  aos  alunos  que  obtiverem  frequência  mínima  de  28

encontros,  ressaltando-se  que  não  haverá  abono  de  faltas,  ainda  que  mediante  atestado

médico.

1.4. O controle da frequência será realizado somente até 20 minutos após o horário previsto

para o início de cada encontro.

2. DA SELEÇÃO: DA PRÉ-INSCRIÇÃO E DA HABILITAÇÃO

2.1.  A pré-inscrição é etapa obrigatória  para os alunos pretendentes  às vagas  do  CURSO

INTENSIVO OAB XXXII EXAME, e ocorrerá pelo UNIFOR online, no período de 3 a 14 de

fevereiro de 2020.

2.2.  Para ser habilitado ao preenchimento das vagas do  CURSO  INTENSIVO OAB XXXII

EXAME, o  aluno deverá  atender  aos  seguintes  requisitos:  estar  matriculado no Curso  de

Direito da UNIFOR, possuir o mínimo de 80 créditos  concluídos até o semestre 2019.2 e não

possuir disciplinas presenciais que coincidam com os horários estabelecidos no item 1.2.



3.  DA  CLASSIFICAÇÃO,  INSCRIÇÃO  DEFINITIVA  E  FORMAÇÃO  DE

CADASTRO DE RESERVA

3.1.  Os  candidatos  pré-inscritos  e  habilitados  conforme  os  requisitos  do  item  2,  serão

classificados na ordem decrescente do número de créditos cursados até o semestre 2019.2,

para o preenchimento das 150 vagas imediatas do CURSO INTENSIVO OAB XXXII EXAME.

Parágrafo  único.  O  resultado  dos  candidatos  selecionados  será  divulgado  no  dia  20  de

fevereiro de 2020,  em flanelógrafo no 1º andar do Bloco Z e em lista disponibilizada na

Coordenação do Bloco Z, a partir das 18 horas.

3.2.  Os  alunos  selecionados  na  lista  do  subitem 3.1  deverão  comparecer  à  Secretaria  da

Coordenação do Bloco Z, sala Z52, para formalizar inscrição definitiva, através da subscrição

do  termo de compromisso, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, no horário de 7h30m às

20h30m, sob pena de perderem a vaga.

Parágrafo  único.  O  aluno  poderá  fazer-se  representar  por  terceiro,  desde  que  através  de

procuração com poderes específicos.

3.3. Preenchidas as 150 vagas iniciais ofertadas, os demais alunos pré-inscritos e habilitados,

conforme o subitem  3.1.,  formarão cadastro  reserva  e  serão  convidados via  torpedo pelo

UNIFOR  online  a participarem do  CURSO  INTENSIVO OAB XXXII EXAME, seguindo a

ordem crescente do número de pré-inscrição. 

Parágrafo único. Aos convidados, será facultado prazo de 2(dois) dias subsequentes ao envio

do torpedo, a fim de que possam formalizar suas inscrições definitivas, devendo subscrever o

termo de  compromisso,  e  só  terão  direito  a  certificado,  se  preencheram as  condições  do

subitem 1.3.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Os candidatos à seleção do CURSO INTENSIVO OAB XXXII EXAME concordam com

todos os termos do presente edital.

4.2. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Coordenação do Curso de Direito em

conjunto com a Direção do Centro de Ciências Jurídicas.

Fortaleza(CE), 18 de dezembro de 2020.
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CALENDÁRIO

Período de pré-inscrições 3  a  14 de fevereiro de 2020

Divulgação dos candidatos selecionados ao
preenchimento das 150 vagas imediatas

20 de fevereiro de 2020

Formalização das inscrições definitivas 27 e 28 de fevereiro de 2020

Duração do curso 02 de março de 2020 a 29 de maio de 2020


