
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – FACULDADE CATHEDRAL
EDITAL N° 2019.1 – NPJ, 08 DE MAIO DE 2019.

XIX SIMULADO DA OAB – 1ª FASE

A Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica
da  Faculdade  Cathedral,  por  intermédio  da
professora MsC. Clarissa Vencato da Silva.

RESOLVE:

Estabelecer as normas inerentes à realização
de atividade simulada,  doravante denominada
XIX  SIMULADO  DO  EXAME  DE
ORDEM/2019.1,  o qual envolverá a realização
simulada de questões de ordem objetiva,  em
termos  semelhantes  ao  que  ocorre  nas
avaliações realizadas na 1ª Fase do Exame da
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB.

1 DAS INSCRIÇÕES

1.1 Fica estabelecido em 350 (trezentos e cinquenta) o número de vagas para

o  XIX  SIMULADO  DA  OAB,  as  quais  serão  preenchidas  por  ordem  de

inscrição.

1.2 A realização do Simulado será realizada em parceria  com o  DAMÁSIO

EDUCACIONAL, em razão de convênio celebrado entre ambas as instituições

de ensino;

1.3 Poderão se inscrever todos os bacharéis em Direito e acadêmicos do Curso

de Direito da Faculdade Cathedral e de outras Instituições de Ensino Superior,

regularmente  matriculados  em  qualquer  semestre.  Também  poderão  se

inscrever os alunos egressos.

1.4 As inscrições serão realizadas entre os dias 08 de Maio a  17 de Maio de

2019, durante o horário de expediente, no Núcleo de Prática Jurídica, ou seja,

das 8h às 12h e das 14h às 18h.



1.5 As inscrições serão efetivadas mediante pagamento da taxa no valor de

R$20,00 (vinte) reais, somente em espécie, para o cerificado e reprodução das

provas do XIX SIMULADO DA OAB.

2 DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA PROVA

2.1 A aplicação da prova ocorerá no sábado, dia 18 de Maio de 2019, das 08h

às 13h, nas dependências da Faculdade Cathedral – Bloco II.

2.2 O candidato deverá comparecer ao local acima indicado 10 minutos antes

da aplicação da prova, que terá início, IMPRETERIVELMENTE, às 08 horas,

com duração máxima de 5 horas.

2.3 Iniciado o XIX SIMULADO DA OAB, o candidato não poderá retirar-se da

sala de aula antes de transcorridos os 60 minutos.

3 DO XIX SIMULADO DA OAB

3.1  A  atividade  simulada  envolverá  a  resolução  de  questões  objetivas,

elaboradas  com base  nos  conteúdos  profissionalizantes  fixados  pelo  MEC,

abordados nas disciplinas obrigatórias e integrantes do currículo do Curso de

Direito, cujo padrão de prova segue exatamente os parâmetros da FGV, com

cartão-resposta identificado com o nome do aluno.

3.2 Não é permitido qualquer espécie de consulta.

3.3 Conterá questões de múltipla escolha, cada uma com quatro assertivas,

sendo que apenas uma delas  constituirá  a resposta correta  em relação ao

enunciado da questão.

3.4 Somente a resposta assinalada na folha de resposta será considerada na

correção do XIX SIMULADO DA OAB, sendo incorreta a resposta da questão

que:

A) Contenha emenda (s) e /ou rasura(s), ainda que legível (eis);

B) Contenha mais de uma opção de resposta assinalada;



C) Não estiver assinalada na folha de respostas;

D) Não seja marcada com caneta esferográfica de tinta preta;

E) O (a) acadêmico (a) é o único responsável pela marcação adequada

na folha de respostas, que deverá ser efetuada com caneta;

F) É vedado o uso de corretivos de quaisquer espécies;

G) É vedado o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza.

3.5 O XIX SIMULADO DA OAB compõe-se de 80 questões, sendo:

– ESTATUTO DA OAB

– DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

– DIREITO CONSTITUCIONAL

– DIREITO EMPRESARIAL

– DIREITO DO CONSUMIDOR

– DIREITO CIVIL

– DIREITO PROCESSUAL CIVIL

– DIREITO ADMINISTRATIVO

– DIREITO TRIBUTÁRIO

– DIREITO DO TRABALHO

– DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

– DIREITO AMBIENTAL

– DIREITO PENAL

– DIREITO PROCESSUAL PENAL

– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.6  A  consulta  ao  resultado  do  desempenho  individual  do  aluno  do  XIX

SIMULADO DA OAB pode ser feito por meio do site www.damasio.com.br, por

meio de login com nome de usuário (que será o CPF do aluno) e a senha, que

consistirá  num  código  fornecido  pelo  próprio  Damásio  Educacional  após  a

inscrição no portal. Mais informações podem ser obtidas por meio telefônico,

através dos números (95)3623-8447 (Damásio Unidade Boa vista/RR) e 2121-

3460, ramal 3499 (NPJ- Cathedral)

http://www.damasio.com.br/


4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O gabarito do  XIX SIMULADO DA OAB, será divulgado nos murais e na

página virtual do Núcleo de Prática Jurídica.

4.2 Tendo-se em vista que o XIX SIMULADO DA OAB, consiste em prática de

ordem  simulada,  a  qual  será  utilizada  simplesmente  para  que  o  próprio

acadêmico  se  avalie,  não  serão  aceitos  recursos  das  questões  aplicadas.

Também não serão aceitos recursos visando a releitura do cartão de respostas.

4.3  O cadêmico que obtiver o maior número de acertos será agraciado

com: 1º Lugar: Uma Bolsa de 100% de desconto para o Curso Extensivo

OAB 1  a   Fase, fornecido por Damásio.   Em caso de empate, terá preferência o

acadêmico que possuir o maior número de créditos de disciplinas cursados no

curso de Direito da Faculdade Cathedral, preferindo-se o acadêmico de maior

idade em caso de novo empate.

4.4  A participação  efetiva  dos  acadêmicos  dará  direito  de  10  horas  para

registro de Atividade Complementar.

4.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Núcleo de Prática

Jurídica da Faculdade Cathedral.

Boa Vista – RR, 08 de Maio de 2019.

______________________________

CLARISSA VENCATO

Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica

COORDENADORA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA


