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CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
XXXII EXAME DE ORDEM UNIFICADO 

ADITIVO DE EDITAL 
 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil torna pública as alterações a seguir do 
Edital de Abertura do XXXII Exame de Ordem Unificado, publicado em 10 de dezembro de 2020, 
que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens nele 
expressos. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 
3.9.1. Excepcionalmente, o examinando aprovado na 1ª fase do XXXII Exame de Ordem 
Unificado, que não se sentir seguro em comparecer para a realização da prova prático-
profissional, poderá interpor requerimento por meio de link específico, disponibilizado no 
endereço eletrônico http://oab.fgv.br, no período entre 17h do dia 15 de julho de 2021 e 17h 
do dia 17 de julho de 2021, para não comparecer à aplicação da prova prático-profissional do 
XXXII Exame de Ordem Unificado garantindo a inscrição automática para a prova prático-
profissional do XXXIII Exame de Ordem Unificado, sendo assegurado o seu direito de 
reaproveitamento da 1ª fase do XXXII Exame de Ordem Unificado na realização da prova prático-
profissional do XXXIV Exame de Ordem Unificado, mediante o cumprimento das regras do edital 
complementar. 
 
3.9.2. A análise dos requerimentos será disponibilizada em link específico que será publicado na 
página de acompanhamento do Exame de Ordem (http://oab.fgv.br). Constitui-se dever do 
examinando acompanhar todas as publicações referentes ao Exame de Ordem Unificado e 
tomar conhecimento do deferimento ou indeferimento de seu requerimento. 

 
Brasília, 09 de julho de 2021. 

 

Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky 
Presidente do Conselho Federal da OAB 
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EVENTO DATA 

Divulgação do gabarito definitivo da 1ª fase  14/07/2021 

Divulgação do resultado final da 1ª fase (prova objetiva)  14/07/2021 

Divulgação dos locais de realização da prova prático-profissional 03/08/2021 

Realização da 2ª fase (prova prático-profissional) 08/08/2021 

Divulgação do padrão de resposta preliminar da prova prático-profissional 08/08/2021 

Divulgação do padrão de respostas definitivo e do resultado preliminar da 

2ª fase (prova prático-profissional)  
08/09/2021 

Prazo recursal acerca do resultado preliminar da 2ª fase 09/09/2021 a 11/09/2021 

Decisão dos recursos acerca do resultado preliminar e divulgação do 

resultado final do Exame 
24/09/2021 

 

ANEXO V – CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS 


