
SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO EXAME DE ORDEM

Documentação necessária: 

1 – Requerimento do certificado. Ver     o     modelo     na     página     02  

2 – Carteira de identidade civil ou carteira nacional de habilitação - CNH;

3 – CPF;

4 – Título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral;

5 – Diploma ou declaração/certidão de matrícula acompanhada do histórico curricular;

6 –  Comprovante  de  inscrição  no  Exame  de  Ordem  (pode  ser  impressa  na  página  de acompanhamento da  FGV -

www.oab.fgv.br). Ver     o modelo na página     03  .

O requerimento deve ser feito preferencialmente na Sede da Seccional ou Subseccionais, com entrega integral das cópias e
apresentação dos originais, visto que a autenticação dos documentos é feita diretamente pela secretária da instituição.

Em casos onde o requerente esteja em localidade em que não exista Sede/Subseccional da OAB/RN, o requerimento pode ser
feito on-line através do Peticionamento Eletrônico que se encontra na página principal da OAB/RN, desde que os documentos
apresentados estejam autenticados ou possa ter sua autenticidade confirmada na Internet (CNH digital, titulo ou certidão de
quitação eleitoral). 

O requerente pode fazer a solicitação para o recebimento do certificado por e-mail, mediante a solicitação.

Para maiores informações, entrar em contato através do e-mail examedeordem@oabrn.org.br ou  telefone (84) 4008-9410 ou
Whatsapp +55 (84) 99681-1413, no horário de 09h as 13h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.

mailto:examedeordem@oabrn.org.br


REQUERIMENTO

Eu,   , portador do

CPF n.  , venho por meio deste, solicitar à Comissão de Estágio

e Exame de Ordem da OAB/RN, o fornecimento do certificado de aprovação, no             Exame de

Ordem Unificado. Declaro que efetuei a prova do referido certame na cidade de        , UF:      ___  , e

requeiro  receber o certificado na:

Seccional Natal

Subseccional Assu

Subseccional Caicó

Subseccional Currais Novos

Subseccional Goianinha

Subseccional Macau

Subseccional Mossoró

Subseccional Alto Oeste

Receber via E-mail

E-mail:

Exame em que foi aprovado na 1º Fase: _____

Exame em que foi aprovado na 2º Fase: _____

OBSERVAÇÃO: O recebimento da solicitação do Certificado de Aprovação no Exame de Ordem, está condicionada
a entrega integral das cópias autenticadas ou conferidas com as originais, dos documentos necessários para a 
apreciação do pedido, cujo rol segue abaixo:

 RG;

 CPF;

 Título de Eleitor ou Certidão de     
 Quitação Eleitoral;

 Diploma ou Certidão acompanhada 
 do Histórico de Curso;

 Comprovante de Inscrição do 
 Exame de Ordem Unificado.

  /RN,  /  /__________

_______________________________________

Assinatura do Requerente

Funcionário(a) responsável pelo recebimento e conferência de documentos



MODELO - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO EXAME DE ORDEM
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