I CONCURSO DE REDAÇÃO DA JOVEM ADVOCACIA
EDITAL
OBJETIVO
O I Concurso de Redação da Jovem Advocacia, promovido pela Comissão de Apoio
ao Advogado em Início de Carreira da OAB-CE em parceria com a Escola Superior
de Advocacia do Estado do Ceará, é direcionado a jovens advogados(as),
considerado aqueles inscritos(as) nos quadros da OAB/Ceará até 5 (cinco) anos
conforme dispõe o § 2º do artigo 1º do Provimento nº 162/2015 do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, visando fomentar a discussão acerca da
importância da Jovem Advocacia para Ordem dos Advogados do Brasil e para a
Sociedade.
TEMA
“Jovem Advocacia: Entre desafios e Oportunidades”
REGULAMENTO DO CONCURSO
1 – O I Concurso de Redação da Jovem Advocacia destina-se a jovens
advogados(as) inscritos(as) nos quadros da OAB/Ceará há, no máximo, 5 (cinco)
anos.
2 – Serão premiadas as 3 (três) melhores redações selecionadas pela comissão
julgadora.
As redações selecionadas deverão obedecer aos seguintes critérios de avaliação:
- adequação ao tema proposto;
- texto dissertativo – argumentativo;
- mínimo de 25 e máximo 30 linhas;
- clareza, coerência e coesão;
- correção gramatical;
- linguagem obedecendo à norma culta padrão;
- texto inédito e original.
3 – Participarão do certame somente jovens advogados(as) conforme estabelecido
na cláusula 1, cujos 5 (cinco) anos de inscrição nos quadros da Ordem devem ser
observados até a data de publicação do presente Edital.
DA INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS
4 – O edital do concurso estará disponível a partir de 16/07/2018 na página da Escola
Superior
de
Advocacia
do
Estado
do
Ceará,
no
link
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https://esace.org.br/sites/default/files/ordinance/edital_do_i_concurso_de_redacao_da_jove
m_advocacia_oab_jovem_ceara.pdf
4.1 – O certame tem abrangência estadual, devendo ser divulgado por todas as
mídias da ESA/CE (site, instagram e facebook) e da OAB JOVEM CEARÁ (instagram
e facebook).
5 – São pré-requisitos do trabalho concorrente:
- Ser confeccionado no formulário padrão (“Formulário do I Concurso de Redação da
Jovem Advocacia – Folha de Redação), disponibilizado no endereço
https://esace.org.br/sites/default/files/ordinance/edital_do_i_concurso_de_redacao_da_jove
m_advocacia_oab_jovem_ceara.pdf.
- Deverá ser utilizada a fonte Times New Roman, tamanho 12, respeitando as linhas
do próprio formulário, sem espaçamento entre os parágrafos; o arquivo da redação
deverá ser enviado no formato “pdf”.
- Abordar o tema proposto, qual seja: “Jovem Advocacia: Entre desafios e
Oportunidades”
6 – O participante deverá preencher a Formulário do I Concurso de Redação da
Jovem Advocacia que contém a Ficha de Inscrição e a Folha de Redação.
7 - A ausência de qualquer informação solicitada no formulário padrão (Fica de
inscrição) implica em desclassificação do respectivo trabalho.
DA ENTREGA DOS TRABALHOS
8 – O(A) participante deverá enviar a Folha de Redação para o e-mail
esace@esace.org.br até a data limite, 06 de agosto de 2018, em formato.pdf, bem
como a ficha de inscrição devidamente preenchida.
8.1 - Os trabalhos enviados após o prazo final para envio serão desclassificados.
DO JULGAMENTO E PREMIAÇÃO
9 – Os trabalhos apresentados serão examinados por Comissão Julgadora,
composta por membros da OAB JOVEM CEARÁ (Comissão de Apoio ao Advogado
em Início de Carreira e/ou Conselho Consultivo Jovem), além colaboradores
externos indicados pelos demais membros da Comissão Julgadora.
10– A Comissão Julgadora deverá eleger as três melhores redações, dentre as
enviadas pelos(as) advogados(as) participantes.
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11 – O julgamento levará em conta o disposto no Art. 2º deste edital.
12 – Serão premiadas o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, com:
- 1 (um) Curso gratuito na Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará a ser
realizado até o mês de outubro de 2018 a escolha dos 3 (três) premiados, devendo
requerer a vaga do curso dentro da disponibilidade do site da ESA/CE;
- Medalhas da OAB JOVEM CEARÁ de 1º, 2º e 3º lugar;
- Certificados de participação com a colocação de 1º, 2º e 3º lugar; e
- Divulgação das redações premiadas nas redes sociais OAB JOVEM CEARÁ
(instagram e facebook), no Fórum de Ideias da ESA CEARÁ
(https://esace.org.br/forum-ideias) e em um E-book da OAB JOVEM CEARÁ que
será disponibilizado no formato pdf posteriormente.
12.1 - A OAB JOVEM CEARÁ poderá realizar a entrega de outros prêmios, com
auxílio de Patrocinadores.
13 – Todos os participantes receberão certificado de participação no I Concurso de
Redação da Jovem Advocacia.
14– O resultado do Concurso será divulgado até o Dia do Advogado (11 de agosto
de 2018).
15 – A entrega da premiação será realizada no mês de agosto do corrente ano,
cuja data será informada nas redes sociais da OAB JOVEM CEARÁ e da Escola
Superior de Advocacia do Estado do Ceará, podendo o premiado ser
representado caso não possa comparecer na data designada.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16 – Estão impedidos de participar do presente Concurso participantes que tenham
qualquer grau de parentesco com a Diretoria da OAB JOVEM CEARÁ, da Escola
Superior de Advocacia do Estado do Ceará e da Comissão Organizadora.
17 – Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem no tema e nas
especificações deste regulamento, que se verifique cópia de trabalhos já editados
em qualquer tipo de mídia, os que forem realizados fora do formulário padrão ou que
forem entregues desacompanhados da ficha de inscrição do trabalho selecionado
devidamente preenchida, bem como aqueles enviados em desconformidade com as
disposições dos Artigos 5, 6 e 7 deste Edital.
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18 – Com exceção dos trabalhos vencedores, todos os trabalhos entregues pela via
digital serão deletados após o prazo de três meses da data de divulgação do
resultado do I Concurso de Redação da Jovem Advocacia.
19 - Os participantes, no ato de sua inscrição, autorizam a organização deste
concurso, em caráter gratuito e irrevogável, total ou parcialmente, direta ou
indiretamente, a divulgação das redações em qualquer tipo de mídia.
20 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Fortaleza, 10 de julho de 2018.
Comissão Organizadora:
Marcelo Muniz Baptista Viana
Presidente da Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira da OAB-CE
Marcell Feitosa Correia Lima
Diretor Executivo da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará
Raphael Franco Castelo Branco Carvalho
Conselheiro Consultivo Jovem da OAB-CE/Idealizador do Concurso
Nestor Eduardo Araruna Santiago
Diretor Acadêmico da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará
André Albuquerque Gurgel
Secretário-Geral da Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira da OABCE
Patrícia de Abreu Viana
Conselheiro Consultiva Jovem da OAB-CE
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FORMULÁRIO DO I CONCURSO DE REDAÇÃO DA JOVEM ADVOCACIA
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME COMPLETO:
Nº OAB:
RG/ORGÃO EXP:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
E-MAIL:
TELEFONE(S)/DDD:

DATA DE EXPEDIÇÃO: ___/___/___
CPF:
CIDADE: __________________/CE
WhatsApp:

Declaro estar ciente e de acordo com todas as condições do Edital do
I Concurso de Redação da Jovem Advocacia e ciente do crime previsto no § 1º
do artigo 184 do Código Penal. (Art. 184 CP Violar direitos de autor e os que lhe são
conexos: § 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou
indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma,
sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso,
ou de quem os represente.)

_______________ (cidade), _____/____/2018
___________________________________________
ASSINATURA PARTICIPANTE

CAMPO DA COMISSÃO ORGANIZADORA:
Nº DE INSCRIÇÃO:
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FORMULÁRIO DO I CONCURSO DE REDAÇÃO DA JOVEM ADVOCACIA
TEMA “Jovem Advocacia: Entre desafios e Oportunidades”
FOLHA DE REDAÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CAMPO DA COMISSÃO ORGANIZADORA:
Nº DE INSCRIÇÃO:
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