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Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94): “Art. 69. ... § 2º No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do
Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário.”

Conselho Seccional - Espirito Santo

Espirito Santo, data da disponibilização: 18/11/2020

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA

EDITAL

EDITAL ESA/ES nº 01/2020

A Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo - ESA/ES, torna público este EDITAL para
efeito de:

SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA CONVÊNIO VISANDO
REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CONJUNTO COM A ESA/ES,
nos termos seguintes:

DO OBJETO: Seleção de Instituição de Ensino Superior (IES), interessada em firmar
CONVÊNIO visando a realização em conjunto de cursos de pós-graduação lato sensu.

2) DOS REQUISITOS DO CURSO: Os cursos oferecidos, objeto do convênio a ser celebrado,
deverão preencher os requisitos mínimos abaixo, sem prejuízo dos ajustes que se fizerem
necessários:

Realizar as aulas exclusivamente com Turmas presenciais;

Observar as diretrizes da legislação pertinente à espécie;

Observar as diretrizes da Resoluções do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de
Educação pertinentes à espécie;

Emitir certificado devidamente registrado, com validade nacional, aos alunos APROVADOS.
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DA FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: A IES e a
ESA/ES estabelecerão em conjunto o conteúdo programático a ser oferecido, bem como a forma
de contratação dos professores e remuneração.

DO PRAZO: As Instituições de Ensino Superior (IES) interessadas deverão encaminhar suas
manifestações no sentido de participar da presente seleção para o endereço eletrônico
esa@oabes.org.br até o dia 04 de dezembro de 2020 às 23:59, contendo as seguintes
informações:

Identificação no corpo do e-mail do nome completo da instituição; endereço de sua sede; meios de
contato; nome completo e meios de contato com o representante legal da IES que irá tratar
diretamente com a ESA/ES sobre o referido CONVÊNIO;

Manifestação do seu interesse em participar e submeter-se as regras da presente seleção;

Declaração de que foi realizada a leitura prévia do presente edital e que tem condições de
comprovar que preenche os requisitos para firmar o CONVÊNIO, objeto desta seleção, caso seja
CONVOCADA;

Declaração de que concorda em comparecer na sede da ESA/ES, caso seja CONVOCADA, através
de representante legal, na data solicitada, para apresentar a documentação que comprove estar apta
a firmar o convênio objeto desta seleção, bem como proposta financeira inicial estimada de custos.

DA CONVOCAÇÃO: A medida em que as manifestações das (IES), forem sendo recebidas pela
ESA/ES, a mesma se reserva no direito de iniciar de forma gradativa a convocação das referidas
Instituições, para reuniões prévias com seus representantes, no intuito de receber a documentação
que comprove o preenchimento dos requisitos legais que lhe conferem aptidão em firmar o
CONVÊNIO, bem como às propostas financeiras.

DOS REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELAS IES INTERESSADAS:

Requisitos da Instituição candidata: A IES interessada em participar deve preencher os
seguintes requisitos:

Estar legalmente credenciada no Ministério da Educação (MEC) para oferta de cursos de pós-
graduação lato sensu em DIREITO no Estado do Espírito Santo, especificamente na modalidade
presencial;

A Instituição deve ter capacidade para ofertar os cursos, isoladamente / concomitantemente, tanto
em Vitória/ES, quanto no interior do Estado do Espírito Santo, em cidades a serem definidas, em
conjunto com a ESA/ES, após estudo de viabilidade;

DA PROPOSTA FINANCEIRA: A IES deverá apresentar NO MOMENTO DE SUA
CONVOCAÇÃO para apresentação da documentação legal de capacidade para oferta dos cursos
objeto deste CONVÊNIO, uma PROPOSTA DO CUSTO ESTIMADO (simplificado/prévio), das
despesas inerentes aos encargos que recairão sobre a parte de sua gestão na execução da pós-
graduação, INCLUINDO a proposta de percentual de margem de lucro desejada, ou, outro
formato que lhe interessar. A partir da apresentação das propostas, poderão ser feitos ajustes
conjuntos para adequação às finalidades institucionais da ESA/ES.
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CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DA IES: Caberá tão somente à ESA/ES, após avaliar as IES
candidatas, escolher a que melhor se enquadre como apta a firmar o convênio objeto deste edital, o
que será feito observando os princípios e finalidades institucionais da Escola Superior de
Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, dentre elas prestar capacitação e proporcionar
ensino jurídico de qualidade, com o melhor custo possível, de modo a criar condições efetivas de
atingir o maior número de advogados(as) possíveis, democratizando o ensino.

DA DECISÃO DE FIRMAR O CONVÊNIO: Este edital NÃO VINCULA a ESA/ES a qualquer
formalização de convênio, podendo optar por não realizá-lo, após análise de documentos e custos
envolvidos.

Vitória, ES, 16 de novembro de 2020.

ALEXANDRE ZAMPROGNO

Diretor Presidente da ESA/ES

VICTOR MASSANTE DIAS

Diretor de Pós-Graduação e OAB/TV da ESA/ESA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-2
de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves
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