
 
 

EDITAL 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, torna público este 

Edital de aberturadas inscrições para participação da 3ª Edição doProjeto 

Mentoria. 

 

1. Projeto 

1.1. O Projeto Mentoria têm por objetivo oportunizar aprendizado, crescimento 

profissional e ganho de experiência aos jovens advogados do Estado, 

conectando-os, como mentorados, advogados já atuantes no mercado, como 

mentores. 

1.1.1. A3ª Edição do Projeto Mentoria contará com quatro turmas, cada uma 

com duração de três semanas, e funcionará seguindo o disposto nasseções 3 e 

6deste Edital. 

1.2. Poderáse inscrever para participar como mentorado qualquer advogado 

devidamente inscrito nos quadros da OAB/SC com até 5 (cinco) anos de 

inscrição profissional, mediante o disposto na seção 2 do Edital. 

1.3. Os mentores que atuarão na 3ª Edição do Projeto Mentoria serão advogados 

inscritos na OAB/SC, experientes e atuantes no mercado de trabalho, 

convidados pela organização do projeto. 

1.3.1. Cada mentor atenderá a 3 (três) mentorados por turma. 

1.4. Serão abertas 240 (duzentas e quarenta) vagas para mentorados, sendo 60 

(sessenta) vagas por turma. 

1.4.1. Serão priorizados, para participar como mentorados da 3ª Edição do 

Projeto Mentoria, os jovens advogados que se inscreveram e não foram 

contemplados para participar das edições anteriores do projeto. 

1.4.2. Para o preenchimento das demais vagas, observar-se-á a ordem de 

inscrição, nos termos do item 2 deste Edital. 



 
 

1.4.3. As turmas serão preenchidas por ordem de inscrição, sendo a primeira 

turma composta pelos primeiros 60 jovens advogados inscritos, e assim 

sucessivamente, observado o disposto no item 1.4.1 deste Edital. 

 

2. Inscrições 

2.1. As inscrições para participação da 3ª Edição doProjeto Mentoria ocorrerão 

entre os dias 26/07/2021 e 30/07/2021, e deverão ser feitas por meio do 

preenchimento do formulário que consta neste 

link:<https://forms.gle/BvWTm55TV2HWTPedA>. 

2.2. Para que a inscrição seja considerada válida, é indispensável que ela seja 

feita no período descrito no item 2.1 do Edital, não sendo aceitas inscrições 

posteriores, e que o inscrito atenda ao disposto no item 1.2 do Edital. 

2.3. A Comissão da Jovem Advocacia da OAB/SC entrará em contato com os 

inscritos, por e-mail, informando-os se foram contemplados para participar do 

projeto no período de 02/08/2021 a 06/08/2021. 

2.3.1. Os inscritos que restarem após preenchidas todas as vagas entrarão em 

lista de espera, podendo ser chamados, por ordem de inscrição, caso haja 

desistência de algum dos contemplados. 

2.3.2. No caso do item anterior, será chamado o primeiro jovem advogado da 

lista de espera, e assim por diante, conforme a ordem das inscrições. 

 

3. Início e funcionamento e término da mentoria 

3.1. A mentoria será feita em grupos de três jovens advogados para cada mentor 

e cada turma terá duração de três semanas, seguindo o disposto no cronograma 

anexo a este Edital. 

3.2. Os encontros entre os mentores e os mentorados serão semanais, em datas a 

serem designadas pelos mentores, podendo ser presenciais, virtuais ou híbridos, 

sendo livre a forma de comunicação entre os mentores e os mentorados. 

https://forms.gle/BvWTm55TV2HWTPedA


 
 

3.3. A mentoria consistirá em diálogos, trocas de experiências e esclarecimentos 

de dúvidas entre os mentores e os mentorados, de modo a possibilitar ao 

mentorado desenvolvercompetências e adquirir experiência profissional. 

3.3.1. O objetivo da mentoria é abordar temas relativos à profissão de advogado 

e seus desafios do cotidiano. 

3.3.2. A mentoria não é destinada à abordagem de casos concretos, sendo, 

portanto, vedadas a orientação jurídica e a intervenção em processos. 

3.4. A designação dos mentorados para cada mentor será feita pela organização 

do projeto e levará em conta as áreas de atuação dos mentorados e dos mentores, 

e ainda a ordem de inscrição dos mentorados. 

3.5. A organização priorizará conectar mentores e mentoradosque atuem na 

mesma área. 

3.5.1. No formulário de inscrição, o jovem advogado poderá informar até 3 

(três) áreas de atuação. 

3.5.2. Se, para determinada área de atuação, houver mais mentorados 

interessados do que mentores disponíveis, a designação dos mentorados para 

cada mentor observará a ordem de inscrição daqueles. 

3.6. Durante a mentoria, a Comissão da Jovem Advocacia ficará à disposição 

dos mentorados para auxiliá-los sempre que necessário.  

 

4. Disposições finais 

4.1. Todos os jovens advogados que desejarem participar da 3ª Edição do 

Projeto Mentoriadeverão se inscrever nos termos deste Edital, ficando a 

Comissão da Jovem Advocacia à disposição para dirimir quaisquer dúvidas 

através do e-mail cjaoabsc@gmail.com ou do perfil do Instagram @oabjovemsc. 

4.2. Casos omissos serão decididos pela organização. 

 

5. Comissão organizadora 



 
 

5.1 - A Comissão Organizadora será composta por 4 membros da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, nos seguintes termos: 

5.1.1 – Dois (duas) representantes da Comissão da Jovem Advocacia da 

OAB/SC; 

5.1.2 – Um (a) representante da Escola Superior de Advocacia (ESA-OAB/SC); 

5.1.3 – Um (a) representante da Coordenadoria das Comissões da OAB/SC. 

5.2 – Os integrantes da Comissão da Jovem da OAB/SC auxiliarão a Comissão 

Organizadora na organização do projeto. 

 

6. Cronograma  

6.1. A 3ª Edição doProjeto Mentoriaseguirá o seguinte cronograma para a 

execução de suas etapas: 

DATA EVENTO 

09/08/2021 Publicação do edital 

09/08/2021 9/8/2021 - Início das inscrições. As inscrições permanecerão abertas 

até o esgotamento das vagas e os demais serão inscritos na lista de 

espera para caso de desistência de algum dos inscritos ou abertura de 

nova turma. 

Inscrições por meio do link:  

https://forms.gle/BvWTm55TV2HWTPedA>  

16/08/2021 a 

20/08/2021 

Período de análise das inscrições para a 1ª turma e resposta aos 

inscritos sobre a seleção ou não para participar do projeto. Os inscritos 

que forem alocados para as turmas seguintes serão chamados até a data 

de início de sua respectiva turma. 

23/08/2021 a 

13/09/2021 

Período de realização da mentoria da primeira turma do projeto 

30/08/2021 a 

20/09/2021 

Período de realização da mentoria da segunda turma do projeto 

14/09/2021 a 

05/10/2021 

Período de realização da mentoria da terceira turma do projeto 

21/09/2021 a 

12/10/2021 

Período de realização da mentoria da quarta turma do projeto 

 

Florianópolis, 9 de agosto de 2021. 

 

 

https://forms.gle/BvWTm55TV2HWTPedA


 
 

 


