
  

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SECCIONAL DO PARANÁ 
EXAME DE ORDEM 2007.3 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA – PATO BRANCO/PR 
 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO PARANÁ, por sua COMISSÃO 
DE ESTÁGIO E EXAME DE ORDEM (CEEO), torna públicos o local e o horário de realização da 
prova objetiva do Exame de Ordem de 2007.3 dos examinandos com opção de realização das provas na 
cidade de Pato Branco/PR. 
1 DO LOCAL E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA 
1.1 A prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 24 de fevereiro de 2008, às 14 
horas, horário oficial de Brasília/DF. 
 
1.2 Cidade de realização da prova: PATO BRANCO 
1.2.1 Local de realização da prova: 
 

Examinandos Local 
Todos os examinandos que tiveram a sua inscrição 

deferida para o Exame de Ordem de 2007.3 com opção 
de local de prova em Pato Branco/PR 

Faculdade Mater Dei – Bloco 3 – Avenida 
Tupi, n.º 3.091 (esquina com a Rua Mato 
Grosso, n.º 200) – Centro, Pato Branco/PR 

 
2 Será eliminado do Exame de Ordem 2007.3 o examinando que, durante a realização da prova, for 
surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha. 
2.1 O CESPE/UnB recomenda que, no dia de realização da prova, o examinando não leve nenhum dos 
objetos citados no subitem anterior. 
2.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados. 
2.3 O examinando deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 
uma hora após o seu início. 
3 No dia de realização da prova, o candidato deve observar toda as disposições dos editais publicados que 
regem o presente certame, cujos termos não sejam incompatíveis com o presente edital. 

 
Curitiba/PR, 19 de fevereiro de 2008. 

 
ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA 

Presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB/PR 
 

ALBERTO DE PAULA MACHADO 
Presidente da OAB/PR 

 
 


