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OAB-GO inaugura nesta terça-feira 
nova sala no Fórum Cível

OAB-GO realiza Encontro 
Goiano da Advocacia Criminal

A partir da próxima terça-feira 
(4), a advocacia goiana passa a usu-
fruir de um espaço diferenciado 
para exercício das atividades. Mais 
do que um espaço: um novo concei-
to em atendimento. É com grande 
satisfação que a Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seção Goiás anun-
cia que neste dia inaugura sua nova 
sala na unidade no novo Fórum Cí-
vel de Goiânia, na Avenida Olinda, 
no Parque Lozandes, próximo ao 
Paço Municipal, na Região Sudeste 
da capital. O atendimento à popu-
lação da nova unidade do poder 
judiciário goiano teve início nesta 
quinta-feira (29). O “start” para as 
atividades na nova sala da OAB 
Goiás será dado na terça-feira (04), 
a partir das 9 horas, em um café da 
manhã que contará com a presença 

Leia mais...

OAB-GO contrata 
assistente de eventos 
e secretária executiva

Leia mais...

A OAB-GO divulgou a lista dos 
nomes dos candidatos aprovados 
na segunda etapa do processo seleti-
vo simplificado de nível superior nº 
003/2016 para vagas de assistente 
de eventos e secretária executiva. A 
classificação foi resultado da análise 
do Recursos Humanos, juntamente 
com os Gestores responsáveis.

de diretores e demais membros da 
seccional e promete atrair advoga-
dos e servidores do novo fórum. O 
local foi pensado e projetado para 
bem servir a advocacia, primando 

pela funcionalidade e conforto. “Ire-
mos apresentar um novo conceito 
em serviços a serem prestados, com 
muita tecnologia agregada”, afirma 
o presidente Lúcio Flávio de Paiva.

A OAB-GO, por meio da Comis-
são de Direito Criminal, inicou o 
auditório Eli Alves Forte, o Encon-
tro Goiano da Advocacia Criminal 
2016.  O presidente Lúcio Flávio de 
Paiva, juntamente com o diretor-ge-
ral da Escola Superior de Advoca-
cia (ESA-GO), Rafael Lara Martins, 
fez parte da mesa de debates. O vi-
ce-presidente Thales José Jayme, e 
o diretor-tesoureiro, Roberto Serra 
Maia também estiveram presentes.

http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/evento/28-09-2016-oab-go-realiza-nesta-quinta-feira-encontro-goiano-da-advocacia-criminal/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/selecao/26-09-2016-em-selecao-publica-oab-go-contrata-assistente-de-eventos-e-secretaria-executiva/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/selecao/26-09-2016-em-selecao-publica-oab-go-contrata-assistente-de-eventos-e-secretaria-executiva/
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Eventos paraolímpicos marcam pontapé 
inicial para acessibilidade no CEL da OAB

Só 89 dos 1239 cursos 
de Direito do Brasil têm 
o selo OAB Recomenda

Leia mais...

Leia mais...

Tesoureiro da OAB-GO 
participa de seminário 
nacional em Brasília

Uma partida de futebol de ampu-
tados e outra de basquete para ca-
deirantes marcou o pontapé inicial 
do projeto de acessibilidade no CEL 
da OAB-GO. Organizada, no últi-
mo sábado (24), pela Comissão dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência 

O presidente da Comissão Nacio-
nal de Educação Jurídica do Con-
selho Federal da OAB, Marisvaldo 
Cortez Amado, realizou o painel 
de abertura do I Encontro Estadu-
al dos Coordenadores de Cursos 
de Direito e de Núcleos de Práticas 
Jurídicas do Paraná, na última-feira 
(23), na sede da OAB Paraná. “Te-
mos 1239 cursos de Direito em todo 
o Brasil e destes somente 89 têm o 
selo OAB Recomenda”, afirmou 
durante a exposição.

O diretor-tesoureiro da OAB-GO, 
Roberto Serra, participou do XI Se-
minário de Diretores-Tesoureiros e 
Contabilistas do Sistema OAB, em 
Brasília. O evento reuniu diretores e 
servidores das Seccionais e do Con-
selho Federal que lidam com finan-
ças e orçamento. “O evento propi-
ciou aprimorar o conhecimento para 
que possamos caminhar em passos 
seguros na direção de melhor aten-
der os advogados com os recursos 
que são oriundos das anuidades”. O 
presidente nacional da OAB, Cláu-
dio Lamachia, destacou a impor-
tância das atividades desenvolvidas 
pelos profissionais.

CEAS e ESA oferecerão curso de 
Inclusão Digital para advogados sêniores

A Comissão Especial do Advogado Sênior (CEAS) e a Escola Superior de Ad-
vocacia de Goiás (ESA) firmaram para promover o primeiro curso de inclusão 
digital direcionado aos advogados sêniores, aqueles com mais de dez anos de 
inscrição na Ordem. Na oportunidade, a presidente da CEAS, Sara Mendes, 
destacou a importância da parceria com a ESA e da promoção do curso. 

e a Comissão de Esporte e Lazer, 
os eventos esportivos simboliza-
ram uma nova etapa no clube, que 
passará a facilitar o acesso de todos 
para qualquer local.  Os eventos 
também marcaram a reforma da 
quadra de basquete.

Leia mais...Leia mais...

http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/cel/26-09-2016-eventos-paraolimpicos-marcam-pontape-inicial-para-acessibilidade-no-cel-da-oab-go/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/cel/26-09-2016-eventos-paraolimpicos-marcam-pontape-inicial-para-acessibilidade-no-cel-da-oab-go/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/institucional/26-09-2016-so-89-dos-1239-cursos-de-direito-do-brasil-tem-o-selo-oab-recomenda/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/institucional/26-09-2016-so-89-dos-1239-cursos-de-direito-do-brasil-tem-o-selo-oab-recomenda/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/evento/28-09-2016-tesoureiro-da-oab-goias-participa-de-seminario-nacional-em-brasilia/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/evento/28-09-2016-tesoureiro-da-oab-goias-participa-de-seminario-nacional-em-brasilia/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/parceria/28-09-2016-ceas-e-esa-oferecerao-curso-de-inclusao-digital-para-advogados-seniores/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/parceria/28-09-2016-ceas-e-esa-oferecerao-curso-de-inclusao-digital-para-advogados-seniores/
http://www.oabgo.org.br/esa/eventos-goiania/seminario/05-11-1-congresso-condominial-de-goias/

