
Presidência 

Rua Alberto de Oliveira Santos, 59 – Ed. Ricamar – 4º andar – Centro – Vitória – ES – CEP: 29010-908 

Telefone: (27) 3232-5604 - E-mail: gabinete.presidencia@oabes.org.br 

 
 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA O PROGAMA “MEU PRIMEIRO CLIENTE - ONLINE” 

 
 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo, nos termos do art. 2º e 

seguintes do Programa “Meu Primeiro Cliente - Online”, vem, por seu Presidente, 

tornar público o edital regulamentador para inscrição dos advogados em início de 

carreira interessados em participar do presente programa, observadas as normas 

deste Edital e do referido provimento. 

 
Capítulo I 

DAS INSCRIÇÕES 

 
Artigo 1º: O período de inscrições para o cadastro dos advogados interessados será 

do dia 1º de Junho de 2020 até 05 de Junho do mesmo ano até às 18hrs. 

 
Artigo 2º: As inscrições serão realizadas no link disponibilizado pela OAB/ES em seu 

referido sítio eletrônico: http://www.oabes.org.br/. 

 
Artigo 3º: Somente poderá se inscrever o advogado que: 

 

I – Seja considerado em início de carreira com até 05 (cinco) anos de inscrição na 

OAB/ES. 

 
II - Esteja regularmente inscrito e com suas obrigações financeiras rigorosamente em 

dia, inclusive na hipótese de parcelamento da anuidade do ano em exercício; 
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Capítulo II  

DO CURSO DE FORMAÇÃO 

 

Artigo 4º: O advogado inscrito deverá proceder com a realização do Curso 

de Prática Advocatícia que será oferecido pela OAB/ES, de forma online, 

tendo em conta a Pandemia do COVID-19.  

 

Artigo 5º: Os advogados deverão proceder com a matrícula em curso a ser 

realizado do dia 08 de Junho de 2020 até 31 de Julho de 2020 em horário, 

preferencialmente, matutino. 

 
§1º: O curso a ser realizado terá taxa de matrícula de R$ 180,00 (cento e 

oitenta reais), a ser paga de maneira integral no ato de inscrição por todos 

participantes através do aplicativo PicPay em identidade a ser promovida. 

 
Artigo 6º: O curso será oferecido do dia 08 de Junho de 2020 até 31 de Julho 

de 2020, sendo a carga horária de 200 horas aula, durante o período, 

prefencialmente, matutino podendo ocorrer alterações.  

 
Artigo 7º: O advogado selecionado deverá ter pelo menos 75% (setenta e 

cinco porcento) de aproveitamento nas aulas para sua devida aprovação no 

curso disponibilizado. 
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Capítulo III 

DAS VAGAS E PROVA PARA SELEÇÃO PARA ACOLHIMENTO EM 

ESCRITÓRIOS  

 

Artigo 8º: A Seccional oferecerá 60 vagas para acolhimento em escritórios 

de Advocacia que deverão promover a experiência remunerada pelo período 

mínimo de 15 (quinze dias). 

 

Parágrafo único: A mera inscrição e feitio do curso não garante a vaga para 

acolhimento em escritório devendo o candidato se subtemer a prova a ser 

aplicada e se classificar dentre os 60 primeiros colocados. A prova terá como 

conteúdo programático conhecimentos jurídicos em geral e conteúdo 

ministrado durante o curso realizado pela OAB. 

 
Artigo 9º: A prova será realizada no Mês de Agosto de 2020 em modalidade 

presencial em data ainda não definida ou na modalidade on-line caso as 

autoridades sanitárias não autorizem a aglutinação no referido mês. 

 

§1º: O resultado da prova será divulgado pela OAB/ES em seus meios digitais 

em até 10 dias a realização da prova. 

 

§2º: Em caso de empate no que diz respeito ao resultado da prova, o critério 

de desempate será pelo número de inscrição na OAB/ES mais antigo. 

 
§3º: Os alunos aprovados para umas das 60 (sessenta) na lista geral divulgada 

serão considerados selecionados a participarem do acolhimento aos 

escritórios pelo programa “Meu Primeiro Cliente - Online”. 
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§4º: Os alunos aprovados na lista suplente divulgada serão chamados a 

participar do programa no caso de desistência ou não cumprimento das 

normas previstas neste Edital pelos demais candidato. 

 

Capítulo IV 

DO ACOLHIMENTO NOS 
ESCRITÓRIOS 

 

Artigo 10º: Os advogados selecionados que tiverem cumprido o mínimo de 

aproveitamento do curso previsto neste Edital e tiverem sido classificados 

em prova, estarão aptos ao acolhimento na experiência do programa “Meu 

primeiro cliente - Online”. 

 
Artigo 11: O acolhimento dos advogados considerados aptos nos referidos 

escritórios se dará durante o segundo semestre do ano de 2020, em razão da 

pandemia não será especificada data comprometendo-se a OAB a promover 

a integração o mais breve possível e/ou quando for permitido pelas 

autoridades sanitárias. 

 
§1º: Os escritórios integrantes do presente programa se encontram 

localizados no Estado do Espírito Santo. 

  
Artigo 12: O prazo de duração do acolhimento do advogado no escritório 

destino será de no mínimo 15 (trinta) dias corridos. 

 
Artigo 13: A remuneração a ser paga ao advogado participante do programa 

será realizada pelo escritório ao qual o mesmo se encontra vinculado para a 

experiência do acolhimento. 
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§1º: O valor deverá ser condizente com o que vem sendo pago atualmente 

no mercado aos advogados em início de carreira. 

 
§2º: É vedado o aviltamento de honorários. 

 

Artigo 14: O presente programa não configura vínculo empregatício entre o 

advogado selecionado e o escritório, nem mesmo com a Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo. 

 

Artigo 15: Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo. 

 
 
 

Vitória/ES, 23 de março de 2020. 

 

 

 
 

Jose Carlos Rizk Filho 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo. 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DATAS 

APRESENTAÇÃO DO EDITAL E 
DO PROGRAMA 

DIA 29 DE MAIO 

INSCRIÇÕES 01 DE JUNHO A 05 DE 
JUNHO 

REALIZAÇÃO DO CURSO 08 DE JUNHO A 31 DE 
JULHO 

 

PROVA E DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO 

AGOSTO DE 2020 
(PRESENCIAL OU ON-LINE) 

 

ACOLHIMENTO NOS 
ESCRITÓRIOS 

SEGUNDO SEMESTRE DE 
2020 
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