
EDITAL Nº 002/2021/FASP

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CURSO DE PREPARAÇÃO PARA
EXAME DE ORDEM (OAB)

A AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – AEDAI /
FACULDADE DO SERTÃO DO PAJEÚ - FASP em Parceria com o INSTITUTO
MARIA JOSÉ DE SOUZA e o PROJETO PLANTE UMA ÁRVORE, vinculado à
Secretaria de Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Afogados da
Ingazeira – fazem saber que, no período de 26 a 30 de abril de 2021, estarão
abertas as inscrições para 50 (cinquenta ) vagas para o Curso Preparatório do
Exame de Ordem, que será oferecido pela Plataforma de Cursos Online JUS211,
na modalidade a distância.

1. DO CURSO E VAGAS

1.1. O Curso Preparatório Exame de Ordem será ofertado no regime de educação
a distância, tendo como objetivo principal promover a preparação para o Exame
de Ordem (OAB) de seus participantes em temáticas relacionadas ao âmbito do
Direito. O curso será disponibilizado unicamente na modalidade Online, bastando
que o aluno possua um computador ou celular com as mínimas configurações
previstas na plataforma. As aulas serão gravadas e disponibilizadas ao longo do
curso. O aluno receberá um login e uma senha para acesso, não sendo permitido,
em hipótese nenhuma, passar para terceiros.

1.2. As 50 (cinquentas) vagas serão distribuídas entre os seguintes períodos (7º e
8º) do Curso de Direito da Faculdade do Sertão do Pajeú - FASP, caracterizadas
pelas respectivas condições preparatórias para o Exame de Ordem (OAB).

1.3. Requisito mínimo para concorrer às vagas, bastando o interesse do candidato
pela temática do curso; estar devidamente matriculado (a) na FASP, no Curso de
Direito e nos Períodos 7º e 8º.

1 Jus21 é um Curso Online pensado e construído por educadores objetivando preparar, de uma forma eficiente e
moderna, estudantes e operadores do Direito para os mais diversos desafios da vida acadêmica e profissional.



1.4. Em sendo classificados, os participantes receberão autorização para acessar
o ambiente virtual de aprendizagem.

1.5. O ambiente virtual de aprendizagem é da responsabilidade do Instituto Jus21.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. Para se inscrever, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com as
exigências contidas neste Edital.

2.2. Cada candidato deverá realizar a inscrição do curso no formulário
disponibilizado pela FASP.

2.4. As inscrições ao processo seletivo ocorrerão exclusivamente on-line por meio
do preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no endereço
(aedaifasp.com) das 09h00 até às 17h00 do 26 a 30 de abril de 2021.

2.5. Os candidatos receberão, por e-mail, a confirmação do envio do formulário de
inscrição.

2.6. A FASP não se responsabilizará pela inscrição dos candidatos que não
tenham comunicado, no prazo das inscrições, o não recebimento do comprovante
de envio do formulário de inscrição em seu correio eletrônico.

2.7. No ato da inscrição, os candidatos deverão informar seus dados
pessoais e ainda as seguintes informações: Curso e Período.

3. DO PROCESSO SELETIVO E DO RESULTADO FINAL

3.1. A seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição, a partir da data e
horário em que o candidato se inscreveu.

3.2. As inscrições continuarão sendo aceitas mesmo após o preenchimento das
vagas do curso, para fins estatísticos de conhecimento do interesse público.

3.3. não haverá vaga garantida para candidatos excedentes, o que poderá
ocorrer apenas por desistências de candidatos ou ampliação das vagas.



3.4. O resultado provisório do processo seletivo será divulgado no dia 30 de abril
de 2021, exclusivamente no site da FASP ( www.aedaifasp.com).

3.5. O resultado final do processo seletivo, após o julgamento dos recursos, será
divulgado no dia 03 de maio de 2021, exclusivamente no site da FASP (
www.aedaifasp.com).

4. DA MATRÍCULA E EXCLUSÃO DO CURSO

4.1. Todos os candidatos selecionados serão automaticamente matriculados no
Curso Preparatório Exame de Ordem (OAB) da Plataforma Jus21.

4.2. A entrada dos inscritos dentro das vagas disponíveis ocorrerá de acordo
com a ordem de inscrição no curso.

4.3. Os candidatos selecionados receberão, no e-mail informado no ato da
inscrição, as orientações para o primeiro acesso ao ambiente virtual de
aprendizagem do curso. Caso o candidato não receba esse e-mail até a data da
oferta, deve verificar sua caixa de spam e, não encontrando a referida mensagem,
entrar em contato com o Setor de Tecnologia da Informação da FASP pelo
endereço eletrônico tifasp@aedaifasp.com.br ou pelo telefone (87) 3838-1579.

4.4. Os candidatos selecionados, que não iniciarem o curso em até 72 (setenta e
duas) horas serão automaticamente excluídos, com a consequente convocação
dos candidatos excedentes, conforme ordem de inscrição.

5. DO RECURSO

5.1. O recurso será julgado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.

5.2. O recurso deverá ser interposto no prazo de 1 (um) dia a contar da data de
divulgação do resultado do processo seletivo no site da FASP (
www.aedaifasp.com)

5.3. O recurso deverá ser encaminhado para o e-mail
aedaifasp@aedaifasp.com.br , com o assunto RECURSO EDITAL Nº
002/2021/FASP. O recurso deverá ser redigido em arquivo de texto, impresso pelo
candidato, assinado, digitalizado e enviado em formato PDF.

http://www.aedaifasp.com
mailto:pedagogico@caed.ufmg.br


5.4. Recursos sem a devida exposição de justificativa serão desconsiderados.

5.5. O resultado do julgamento será disponibilizado até dia 02 de maio 2021 no
site da FASP (www.aedaifasp.com).

6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO

6.1. A Comissão Organizadora será designada pela Direção da FASP.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Todas as publicações referentes a este processo seletivo serão
disponibilizadas no site do FASP (www.aedaifasp.com), sendo seu
acompanhamento de inteira responsabilidade do candidato.

7.2. Inexatidão das declarações, no decorrer do processo ou posteriormente,
eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição.

7.3. São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações
e a atualização de seu e- mail e do endereço residencial durante o processo de
seleção, não se responsabilizando a AEDAI/FASP por eventuais prejuízos que
possa sofrer ao candidato em decorrência de informações incorretas ou
insuficientes.

7.4. Os casos omissos, no que tange à realização da seleção, serão resolvidos
pela Comissão Organizadora do
Processo Seletivo.

7.5. A FASP reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar a seleção por motivo
de força maior ou por baixo número de candidatos inscritos, ao seu critério, dando
ampla divulgação de seus atos e de eventuais providências a serem tomadas
pelos candidatos que já tenham efetivado sua inscrição.

7.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais
Complementares que vierem a ser publicados pela AEDAI/FASP.



7.7. Contato:

Telefone: 87 3838-1579
E-mail: aedaifasp2016@aedaifasp.com.br

8. CRONOGRAMA:

   Período de inscrições: 2       26 a 30 de abril de 2021

Resultado provisório
    anterior aos recursos):

30 de abril de 2021

Período de recurso:        1 de maio de 2021

Resultado final (após os recursos): 02 de maio de 2021

Oferta do curso De 3 de maio a 23 de julho de 2021

Afogados da Ingazeira, 22 de abril de 2021.

CHARLINGTON ALVES GOMES
Diretor Pedagógico - FASP


