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OAB-GO intervém para agilizar 
digitalização de processos

ESA-GO lança MBA de Direito 
Imobiliário em Caldas Novas

Leia mais...

A ESA-GO realizou na se-
gunda-feira (29) o lançamento 
do MBA - Direito Imobiliário, 
Negócios e Operações, na subse-
ção de Caldas Novas. O diretor-
geral da ESA-GO, Rafael Lara, 

A diretoria da OAB-GO se reuniu, na quarta-feira (31), com o diretor do Foro do Tribu-
nal de Justiça do Estado de Goiás, Wilson Dias, para sensibilizar o TJ-GO da importân-
cia de se suspender, no menor tempo possível, os prazos processuais em 10 Varas Cíveis 
(Juiz 1) de Goiânia. “A OAB-GO sabe da necessidade e dos benefícios que surgem com 
este processo eletrônico. No entanto, a Ordem sensibilizou o TJ que a suspensão em uma 
quantidade grande de Varas dificulta a vida da advocacia”, resumiu o secretário-geral, Jacó 
Coelho. Leia mais...

CEL da OAB 
tem funcionamento 
especial no feriado

Leia mais...

O Centro de Cultura, Esporte e 
Lazer (CEL) informa que durante o 
feriado de 7 de setembro, o horário 
de funcionamento do complexo será 
das 8h até às 21h30. A diretoria da 
unidade ainda confirma que as qua-
dras e as piscinas estarão disponíveis 
para a prática de esportes e lazer.

destacou a importância da pós-
graduação para a carreira de um 
profissional. “Além de conhecer 
o direito imobiliário, o advogado 
passa a entender o mercado de 
negócios também”.

https://www.facebook.com/oabgoias/
https://www.instagram.com/oabgo/
https://twitter.com/oabgo
https://www.facebook.com/oabgoias/
https://www.instagram.com/oabgo/
https://twitter.com/oabgo
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/esa/30-08-2016-esa-go-lanca-mba-de-direito-imobiliario-em-caldas-novas/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/institucional/01-09-2016-oab-go-intervem-para-agilizar-digitalizacao-de-processos/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/cel/07-06-2016-oab-go-inicia-reforma-do-pier-do-cel/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/cel/31-08-2016-cel-da-oab-tera-horario-de-funcionamento-especial-durante-feriado/


2

 Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás oabgoias @oabgo @oabgo

OABGONews é uma publicação semanal da Coordenação de Comunicação da OAB-GO

3ª Edição do Encontro 
Prático da CAJ debate 
Direito do Trabalho

OAB-GO divulga nova 
seleção para contratação 
de funcionários

O Direito do Trabalho foi tema de 
um bate-papo informal, durante a 3ª 
edição do Encontro Prático, realiza-
da na segunda-feira (29), e promo-
vida pela Comissão da Advocacia 
Jovem (CAJ). A conselheira seccio-
nal da OAB-GO e presidente do Ins-
tituto Goiano de Direito do Trabalho 
(IGT), Carla Zanini, e o diretor do 
IGT e coordenador da OAB vai à 
Escola, Fernando Mendes, fornece-
ram dicas para jovens advogados a 
respeito das audiências trabalhistas. 

Leia mais...

A OAB-GO abriu uma nova se-
leção pública de pessoal para con-
tratação de 10 novos colaboradores 
para o quadro de pessoal da seccio-
nal. As vagas são para os cargos de 
auxiliar de limpeza, assistente de 
eventos, secretária executiva júnior, 
secretária executiva pleno e auxiliar 
de serviços. Os salários vão de R$ 
880 a R$ 2.200, mais benefícios. As 
inscrições deverão ser realizadas no 
dia 30 de agosto de 2016 (terça), por 
meio do comparecimento na Sede 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seção de Goiás (Rua 1.121, Núme-
ro 200 – Setor Marista). 

Leia mais...

Nova plataforma digital: uma 
revolução acontece na OAB Goiás

Após uma semana de trabalhos, entrou definitivamente em operação na 
quarta-feira (31) a plataforma do Sistema BR Conselhos, um novo sistema 
de gestão de inscritos e de controle de processo digital da Ordem. 

Leia mais...

Baile do Rubi: uma festa 
para entrar para a história

Uma noite que vai ficar na memória e na história da OAB Goiás. Assim 
pode-se descrever a edição 2016 do Baile do Rubi, na noite de sexta-feira 
(26), mais uma vez realizada no Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) 
da seccional, encerrando as comemorações do Mês do Advogado.

Leia mais...
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