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EDITAL  

O COORDENADOR DO CURSO DE EXTENSÃO/PREPARAÇÃO PARA O EXAME DA OAB 

AEVSF/FACAPE, no uso de suas atribuições regimentais, torna público o presente EDITAL, para 

inscrição de candidatos às vagas disponíveis no curso de preparação para a primeira etapa do 

exame da OAB, ofertado pela AEVSF/FACAPE no 2º (segundo) Semestre de 2016,de 

conformidade com as condições abaixo especificadas: 

1. VAGAS E PÚBLICO ALVO 

Serão ofertadas 100 vagas, as quais serão destinadas aos discentes que estejam cursando o 

10º (décimo), 9º(nono), 8º (oitavo) e 7º(sétimo) períodos do curso de direito, observando a 

regra de preferência das inscrições prevista neste edital:  

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. A inscrição do candidato implica, inicialmente, no conhecimento e tácita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital e das normas internas da AEVSF/FACAPE, das quais o 

candidato não poderá alegar desconhecimento.  

2.2. As inscrições estarão abertas no período de 29/08/2016 a 01/09/2016, e serão efetuadas 

conforme a seguinte ordem de preferência: 

a) De 29/08/2016 a 1º/09/2016: alunos matriculados no 10º (décimo) período; 

b) De 30/08/2016 a 1º/09/2016: alunos matriculados no 9º (nono) período, caso ainda exista 

vaga; 

c) De 31/08/2016 a 1º/09/2016: alunos matriculados no 8º (oitavos) período, caso ainda exista 

vaga; 

d) Dia 1º/09/2016: alunos matriculados no 7º (sétimos) período, caso ainda exista vaga. 

2.2.1 Para efeito de comprovação do período matriculado, considera-se: 

- Alunos matriculados no 7º período - Cumprimento de, no mínimo, 2.160h/a; 

- Alunos matriculados no 8º período - Cumprimento de, no mínimo, 2.520h/a; 

- Alunos matriculados no 9º período - Cumprimento de, no mínimo, 2.880h/a; 

- Alunos matriculados no 10º período - Cumprimento de, no mínimo, 3.240h/a. 

2.3. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet, através do endereço 

eletrônico (http://www.facape.br), opção “eventos acadêmicos”, ou direto no link a seguir: 

(http://sistemas.facape.br:8080/eventosacademicos/).  

2.4. Para formalizar a inscrição, o candidato deverá: a) Acessar o evento “PREPARAÇÃO PARA 

O EXAME DA OAB”, disponibilizada no sítio indicado no subitem 2.3; b) Efetuar o login com CPF 

e Data de Nascimento com oito dígitos; c) Acessar a opção Minicursos/Oficinas/Palestras; d) 

Confirmar inscrição clicando no botão Inscrever da opção desejada; e) Não será cobrada taxa 

de inscrição. 
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2.5. A AEVSF/FACAPE não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de ordem 

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 

de dados;  

2.6. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve se certificar que preenche todos os 

requisitos exigidos.  

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

3.1.As aulas ocorrem semanalmente, aos sábados, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 

18:00h, com início no dia 03/09/2016 e término no dia 26/11/2016, podendo sofrer alterações 

pontuais para adequação da disponibilidade do professor, ou ainda por motivo de força maior, 

sempre que possível devidamente comunicados com antecedência. 

3.2 Será conferido certificado de atividade acadêmica complementar ao participante que 

cumprir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de presença às aulas. 

3.3 Para dúvidas e informações, o interessado poderá enviar e-mail para < 

coord.direito@facape.br > ou dirigir-se pessoalmente à Coordenação do Curso de Direito. 

TORNA PÚBLICO: 

Registre-se e Publique-se. 

Petrolina, (PE), 24 de agosto de 2016. 

William Michael Marques Carvalho 

Coordenador do Curso Projeto OAB-FACAPE 

Antônio Henrique Habib de Carvalho 

Diretor Acadêmico 


