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Navegantes
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DIRETORIA

EDITAL

EDITAL N. 004/2022

 
Edital de abertura de inscrição para composição das comissões temáticas da 41ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil da Seção de Santa Catarina.
 
A Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, Subseção de
Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna pública a abertura do presente
edital que institui novas regras para inscrição e participação nas comissões temáticas da 41ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção de Santa Catarina e abre prazo para
inscrições de advogados e advogadas inscritos na Subseção de Navegantes para efetuarem suas
inscrições, observadas as normas deste Edital.
 
DAS INSCRIÇÕES, PRAZOS E CONDIÇÕES
 
Considera-se apto a inscrever-se o(a) advogado(a) regularmente inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil da Subseção de Navegantes.
 
O(A) advogado(a) poderá participar de até 3 (três) comissões temáticas, devendo indicar no ato da
inscrição a comissão que pretende participar, bem como, informar se pretende presidir alguma das
comissões escolhidas.
 
Em caso de inscrição em mais de 3 (três) comissões temáticas, a nomeação do(a) advogado(a)
ficará sujeita ao esclarecimento sobre a ordem de preferências entre as inscrições realizadas;
 
Caso o(a) advogado(a) tenha interesse na criação de comissão temática que não conste no
formulário de inscrição, poderá indicá-la em campo específico, tendo a sua criação condicionada
apenas ao interesse mínimo de cinco advogados(as).
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O período de inscrições será do dia 11 de fevereiro de 2022 a 25 de fevereiro de 2022.
 
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do sítio eletrônico:
<https://forms.gle/ra9fd5rPi735vFCm6>.
 
O sítio eletrônico para inscrições ficará disponível até o dia 25 de fevereiro de 2022, às 23h59min.
 
As nomeações ocorrerão todas entre os dias 03 e 07 de março de 2022.
 
Requerimentos de inscrições extemporâneos (após 25 de fevereiro de 2022) para participação em
comissões temáticas, deverão ser enviados por e-mail da Subseção Navegantes pelo endereço
eletrônico: <comissao41@oab-sc.org.br>.
 
Até a realização da primeira reunião da comissão, ficarão suspensas as nomeações de novos
membros, que será retomada no dia seguinte à realização desta.
 
DAS COMUNICAÇÕES
 
Todas as comunicações serão feitas mediante publicação no Diário Eletrônico da Ordem dos
Advogados do Brasil (DEOAB) e nos meios de comunicação adotados pelaOAB/SC, Subseção de
Navegantes: website<http://www.oabnavegantes.org.br>, e-mails<edital41@oab-sc.org.br> e
<comissao41@oab-sc.org.br>,lista de transmissão WhatsApp (47 3319-2505).
 
Não serão consideradas válidas as inscrições requeridas por outro meio, que não o constante neste
Edital.
 

Navegantes/SC, 10 de fevereiro de 2022
 

ROBERTA ELISA CORRÊA
 Presidente
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