
 

 
 

 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PARANÁ 

CNPJ/MF: 76.602.895/0001-04 – Insc. Estadual: Isento 

Rua Dr. Faivre, 141, Centro, Curitiba – PR  CEP 80060-150 

Fone: 41 3028 6549  site: www.fesppr.edu.br 

 

PROCESSO SELETIVO EXTERNO DE ADMISSÃO DE ADVOGADO 

EDITAL N.º 10/2019- FESPPR 

  

O Diretor Acadêmico da Faculdade de Educação Superior do Paraná (FESPPR), 

no uso de suas atribuições regimentais, faz saber que estão abertas as inscrições para o 

Processo Seletivo para Contratação de Advogado (20h semanais), para suprir as 

necessidades do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito, conforme o quadro 

abaixo.  

  

Disciplina  Área de Conhecimento  Curso  Lotação  

  

Advogado  

  

Ciências Sociais Aplicadas  Direito  NPJ  

   

1 – CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO  

- Ficha de inscrição preenchida e assinada (disponível na Secretaria da FESP).  - 

Comprovação de estar inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, por 

meio de cópia do cartão de advogado e certidão da OAB.  

- Comprovação do exercício mínimo de 1 (um) ano de advocacia, por meio de indicação do 

número de autos de processos nos quais esteja atuando (mínimo de 5 autos), 

especialmente na área cível. 

- Curriculum Vitae documentado.   

  

2 – DA INSCRIÇÃO  

- Período: de 27 de agosto a 02 de setembro de 2019.  

- Horário: das 9h às 21h     

- Local: Secretaria Geral da FESP (Rua Dr Faivre, 141, térreo, Centro)  

  

3 – DAS PROVAS  

    O Processo Seletivo constará de duas fases, ambas eliminatórias:  
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  3.1 – PROVA ESCRITA  

A primeira fase consistirá em prova escrita, especificamente na resolução de questões 

versando sobre Direito e Processo Civil, a partir de quatro problemas formulados pela 

Comissão Avaliadora, que serão entregues ao candidato no início da prova.  

Para a elaboração das respostas, o candidato poderá consultar a legislação 

vigente, bem como livros de doutrina e jurisprudência (poderá, se quiser, consultar a 

biblioteca da Instituição). Será vedada a consulta a sítios da internet ou qualquer meio 

eletrônico.  

Nesta fase o candidato disporá de 3 (três) horas para a análise das questões, 

consulta à doutrina e Jurisprudência e elaboração da peça.  

Serão considerados aprovados para a segunda fase os três candidatos que 

obtiverem as maiores notas, que serão atribuídas pela Comissão Julgadora.  

   

3.2 – PROVA ORAL  

  

A segunda fase consistirá em uma sustentação oral a ser realizada pelo candidato 

perante a Banca Julgadora.  

  No dia da prova, o candidato receberá cópia das peças principais de autos de 

processo cível e disporá de uma hora para analisa-los. Após, terá 15 minutos para efetuar 

sustentação oral em favor da parte indicada.  

Ao final da sustentação, poderá a Banca Examinadora efetuar perguntas relativas 

à(s) tese(s) arguida(s) pelo candidato e outras que digam respeito ao procedimento em 

questão.  

   

4 – DA CLASSIFICAÇÃO  

  Para cada uma das provas que compõem o processo seletivo, a Comissão Julgadora 

atribuirá uma pontuação, observada a escala de 0 (zero) a 10 (dez).  

A pontuação do candidato, em cada uma das etapas, será a média aritmética dos 

pontos atribuídos pelos examinadores.  

A classificação final será feita com base na somatória dos pontos obtidos nas 

provas, na ordem decrescente de pontuação.  
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No caso de empate, a classificação obedecerá ao maior tempo no exercício da 

advocacia como ordem de preferência:  

   

5 – DO PROCESSO SELETIVO  

  

5.1 – COMISSÃO JULGADORA  

  

  O Processo Seletivo será realizado pela seguinte Comissão Julgadora:  

  

  Prof. Dr. Gilson Bonato (presidente – examinador 1)  

Prof.ª Msc. Elaine Oshima (membro – examinador 2)  

Profª. Esp. Jéssica J. Souza (membro – examinador 3)  

              

5.2 – ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO  

  

- Deferir ou indeferir as inscrições.  

- Julgar os recursos dos candidatos, cujas inscrições forem indeferidas.  

- Examinar os documentos e Curriculum Vitae dos candidatos.    

- Julgar os recursos interpostos contra o resultado das provas.  

- Elaborar ata, constando todas as etapas e resultado do processo seletivo opinando pela 

contratação ou não do candidato(a).  

  

6 – CRONOGRAMA  

  

DATA  HORA  ATIVIDADES  LOCAL  

27/08 a 

02/08   

9h às 21h  Prazo para inscrição  Secretaria FESP  

03/09  9h  Divulgação das inscrições deferidas   Site da FESP   
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04/09  9h  Realização da prova escrita  
Sala a ser 

divulgada 

05/09  10h  
Divulgação do(s) aprovado(s) na 

prova escrita  
Site da FESP  

05/09  14h  
Realização da prova oral  Sala a ser 

divulgada 

06/09  10h  Divulgação do(s) aprovado(s)   Site da FESP  

  

   

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

 A inscrição pressupõe o conhecimento por parte do candidato das normas 

reguladoras deste processo Seletivo, e o compromisso de aceitar as condições tais como 

aqui estabelecidas.  

O prazo de validade do Processo Seletivo será de 1 (um) semestre, a contar da data 

de divulgação do resultado final.  

Os candidatos classificados poderão ser contratados se, no período de validade do 

Processo, ocorrer vaga na função que se sujeitou ao Processo Seletivo.  

A contratação dar-se-á pela ordem de classificação.   

  

  

  

Curitiba, 27 de agosto de 2019. 

  

  
Elcio Orlando Calegari        Gilson Bonato 
 
Diretor Acadêmico em Exercício    Presidente da Comissão Julgadora 
     

 


