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Consulta Pública ESA/RN:
Participe indicando temas de seu
interesse

A ESA/RN lançou na última semana uma consulta pública que já está disponível no site da OAB/RN, em um
formulário, para você advogado(a). A ideia com o canal é
buscar subsídios para o calendário anual de cursos de oferta continuada. A ESA pretende divulgar esse calendário no
próximo mês de abril.

Implantação de piso
salarial é uma conquista
para a advocacia pública

O município de João Câmara é o pioneiro no Rio Grande
do Norte em implantar o reconhecimento do piso salarial
dos procuradores. A medida está em consonância com a tabela da OAB/RN que fixa o piso remuneratório dos procuradores municipais desde 2018. Em João Câmara, o prefeito
Manoel Bernardo enviou ao legislativo, na semana passada,
o projeto de lei que estabelece piso remuneratório para os
procuradores do município, e a Câmara Municipal aprovou
com 10 votos a favor e uma ausência.

DIRETO DO CFOAB
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO E
SISTEMAS DE GESTÃO NA PAUTA DO COLÉGIO DE
SECRETÁRIOS-GERAIS
A transição do papel para o meio eletrônico foi um
dos temas do III Colégio de Secretários-Gerais do sistema
OAB. A implementação em nível nacional de um software que torne totalmente digital os processos internos do
sistema OAB foi um dos tópicos abordados.

Assistência Jurídica da OAB/RN
convoca novos membros

A Comissão de Assistência Jurídica (COAJUR) da OAB/
RN lançou nesta quarta-feira (20), no Diário Eletrônico da
OAB, o Edital de Convocação para novos advogados e advogadas aptos a atuarem voluntariamente na Comissão. As
inscrições deverão ser realizadas via Peticionamento Eletrônico, do dia 21 de março até as 23h59min do dia 28 de março.

AEROPADILHA

O Convênio firmado
entre a CAARN e a Aeropadilha oferece aos advogados e
estagiários regularmente inscritos na OAB/RN desconto exclusivo de 20% nas viagens abrangendo todos os bairros de
Natal para o aeroporto e vice e versa. Contatos através dos
telefones: WhatsApp (84) 99958-3719 e (84) 98114-0048.

NIVER DA SEMANA
Annyrio Silva de Oliveira 30/03
Cacilda Costa Casimiro 31/03

Receba as últimas notícias da OAB/RN e da Advocacia Potiguar em seu celular. Adicione o número
84 99987.1267 e envie mensagem de texto com a palavra INCLUIR.
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