
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ADVOGADOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIAÇÃO 

JUDICIAL 

 

 

 

 

A COMISSÃO ESPECIAL DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA OAB/CE em 

parceria com o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, torna pública e aberta a 

seleção de advogados, devidamente inscrito nos quadros da Ordem, para participar do 

Curso de Mediação Judicial, disponibilizando um total de 32 (trinta e duas) vagas, 

distribuídas da seguinte maneira: 16 (dezesseis) vagas para os advogados membros da 

CEMCA/CE e, 16 (dezesseis) vagas para advogados em geral inscritos nos quadros da 

OAB/CE.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A  seleção pública regida por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares, 

seus anexos e posteriores retificações, caso existam, visa o preenchimento de 32 (trinta 

e duas) vagas pra advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB secção Ceará. 

A seleção será executada sob a responsabilidade da Comissão Especial de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem da OAB secção Ceará, doravante denominada CEMCA/CE. 

1.2 A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos 

deste Edital, seus anexos, eventuais alterações e a legislação vigente. 

 

2. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

2.1 Compete à Comissão da seleção presidir a realização deste e supervisionar a sua 

execução. 

2.2 Comissão  será  formada pela diretoria da Comissão Especial de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem da OAB/CE. 

2.3 Aplicam-se aos Membros da Comissão de Seleção os motivos de suspeição e de 

impedimento previstos nos artigos. 144 e 145 do Código de Processo Civil.  

2.4 Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pela Comissão de Seleção. 



3. DO PROCESSO SELETIVO E DA INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição para a seleção será gratuita. 

3.2. As inscrições para seleção ocorrerão do dia 04/09/2019 até as 23:59 do dia 

11/09/2019 via e-mail de contato da CEMCA/CE, qual seja: cemca@oabce.org.br e 

preenchimento do formulário de inscrição por meio do link do DATA GED 

http://dataged.oabce.org.br/dataged/eventos/ficha_inscricao_evento.asp 

3.3 A seleção para ingresso na turma de Mediação Judicial exclusiva para advogados 

inscritos na OAB/CE compõe-se de uma etapa única com a análise dos seguintes 

requisitos e documentos a serem enviados para o e-mail cemca@oabce.org.br . Os 

candidatos deverão enviar em anexo ao e-mail de inscrição: 

a) Ter, no mínimo, 18 anos completos ou mais e ser civilmente capaz.  

b) Cópia da OAB/CE e comprovante de endereço. 

c) Ausência de condenação penal transitada em julgado, devendo apresentar 

certidão negativa da Justiça Estadual e Federal.  

d) Certidão negativa ou equivalente de quitação de débitos e ausência de 

condenação em processos disciplinares na OAB/CE, durante os últimos 5 (cinco) 

anos.  

e) Ter, no mínimo, 2 (dois) anos de graduação em Direito com Certificado 

reconhecido pelo MEC.  

f) Comprovante de inscrição pelo DATA GED por meio do link 

http://dataged.oabce.org.br/dataged/eventos/ficha_inscricao_evento.asp 

g) Currículo Lattes oriundo do site: http://lattes.cnpq.br/ 

h) Apresentação de uma Carta de Intenção com no mínimo 30 linhas e no máximo 

60 linhas, Times New Roman, letra tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas e 

em página com margens superior e direita de 2,5 cm e inferior e esquerda de 

3,0 cm., digitada, assinada e enviada em formato PDF.  

i) Enviar toda a documentação comprobatória de experiência acadêmica ou 

prática na temática da Mediação. 

j) Termo de compromisso e disponibilidade devidamente assinado ( anexo I). 

 

http://dataged.oabce.org.br/dataged/eventos/ficha_inscricao_evento.asp
mailto:cemca@oabce.org.br
http://dataged.oabce.org.br/dataged/eventos/ficha_inscricao_evento.asp
http://lattes.cnpq.br/


3.4 Toda a documentação solicitada deverá ser enviada em arquivo único para o e-mail 

eletrônico cemca@oabce.org.br juntamente com o comprovante de inscrição oriundo 

do DATA GED. 

3.5 Todos os horários definidos neste Edital, em seus anexos e em comunicados oficiais 

têm como referência o horário oficial da cidade de Brasília/DF.  

 

4 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pela Comissão de Seleção.  

 

Fortaleza, 03 de setembro de 2019.  

 

Comissão de seleção 

Suzyanne de Kassya Ventura Pessôa de Paula – presidente 

Maria do Carmo Barros 

Maria Mardênia Sousa Nascimento 

Rayara Kamilla Pinto dos Santos Custodio 

Jéssica Araujo da Silva 
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ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO E DISPONIBILIDADE 

 

Eu____________________________________________________________________,

OAB/CE______________, inscrito no CPF sob o nº _______________________, 

residente na ________________________________________________________, 

cidade _______________, Estado _____________, afirmo que tenho disponibilidade 

para participar do curso MEDIAÇÃO JUDICIAL que será realizado na sede da OAB/CE, nos 

dias dispostos no edital 004/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, quais 

sejam: as aulas teóricas nos 21, 27 e 28 de setembro de 2019 e nos dias 04 e 05 de 

outubro de 2019, no horário de 07:30 às 18:30, bem como me comprometo a participar 

da parte prática ( estágio supervisionado), conforme disposto no edital 004/2019 do 

Tribunal de Justiça do Estado Ceará.  

 

 

____________________________ 

CIDADE/DATA 

 

________________________________________________ 

 ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 


