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OAB Transparente é marca de 
novo modelo de gestão na Ordem

OAB-GO inaugura nova de 
sede da subseção de Iporá

Leia mais...

A OAB-GO inaugurou na sexta-
feira (28) a nova sede administrati-
va da Subseção de Iporá. O prédio 
está localizado em frente ao fórum 
local. A sede tem cinco salas, pos-
sui ambientes exclusivos para a Es-
cola Superior da Advocacia (ESA), 
para a Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás (CASAG), 
biblioteca, gabinete do presidente, 
além de cozinha e um auditório.

A OAB Goiás apresentou na 
segunda-feira (31) à advocacia e 
à sociedade goiana as novas ver-
sões de seus sites institucionais e 
do tão aguardado Portal da Trans-
parência – o OAB Transparente. 
As páginas foram desenvolvidas 

OAB-GO divulga novos 
contratados para os 
quadros da Ordem 

Leia mais...

A OAB-GO divulgou na sexta-
feira (28) a lista da classificação final 
dos candidatos participantes da Fase 
II da seleção pública simplificada de 
nível superior para o Edital 004/2016. 
Foram classificados candidatos para 
as vagas de: auxiliar administrativo, 
estágio de direito, estágio de admi-
nistração e aprendiz.

após um sistemático processo de 
pesquisa envolvendo profissio-
nais de tecnologia de informação, 
design e comunicação, além de 
todos os coordenadores das áreas 
envolvidas, adotando como mo-
delos sites que já são referência 

no País. As novas versões dispo-
nibilizadas para a advocacia aten-
dem a um antigo apelo. Coube à 
Ordem aprimorar o que serviu à 
advocacia e à população até então 
e incorporar novidades e novas 
funcionalidades. Leia mais...
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Presidente e mais 
quatro acadêmicos 
tomam posse na Acad

CDIU promove neste sábado 1º 
Congresso Condominial de Goiás

O presidente da OAB-GO, Lúcio 
Flávio Siqueira de Paiva, e mais qua-
tro confrades tomaram posse de cin-
co cadeiras na Academia Goiana de 
Direito (Acad), em solenidade reali-
zada na terça-feira (01), no Auditó-
rio Eli Alves Forte. Em seu discurso, 
Lúcio Flávio foi fervoroso na acla-
mação da importância da advocacia 
e do Estado Democrático de Direito. 
O presidente da Acad é Edemundo 
Dias de Oliveira Filho.

Leia mais...

A Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico realiza no sábado (05/11) 
o 1º Congresso Condominial, maior evento sobre esta temática em Goiás.  O 
encontro será realizado no auditório do Oliveira’s Place das 8h às 20h com 
temas voltados para advogados, síndicos e administradores de condomínios.Leia mais...

Em bate papo na 
Fnac, CMCA debate 
solução de conflitos

A Comissão de Mediação, Conci-
liação e Arbitragem da OAB Goiás 
e a ESA-GO realizaram bate-papo 
no espaço café na Fnac Flamboyant. 
Com objetivo debater questões re-
lativas aos métodos alternativos de 
solução de conflitos, foram convi-
dados a ministrar o debate, o juiz 
de Direito Clauber Costa Abreu, a 
vice-presidente da CMCA, Tathiana 
Pitaluga e como mediadora, a advo-
gada Míriam Jaqueline Alencastro. 
Durante o evento foram realizadas 
análises comparativas da mediação 
em países europeus e no Brasil, além 
de expor as adequações estruturais 
adotadas pelo TJGO para a implan-
tação da mediação.

Leia mais...

CECCE entrega ao MP-GO denúncias 
eleitorais geradas por aplicativo da OAB

O presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção Elei-
toral, David Soares, realizou na quinta-feira (27) visita ao promotor 
de Justiça Rodrigo César Bolleli para entregar denúncias eleitorais 
geradas pelo aplicativo da OAB contra o Caixa 2. 

Leia mais...
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