
  



  



  

OAB 1ª FASE – EXAME DE ORDEM 
 

Modalidade: PRESENCIAL/ EAD 

Categoria: CURSOS PREPARATÓRIOS 

Duração: 120 Horas 
 
 

SOBRE O CURSO 

Vença a 1ª Fase do Exame de Ordem. Com professores renomados e especializados na 
preparação na OAB, os cursos tem conteúdo relevante e foram elaborados em sólido 
conhecimento do perfil da banca FGV. São diferentes cursos que atendem aos diferentes 

perfis de graduandos e bacharéis em Direito, permitindo desde um maior aprofundamento do 
conhecimento, até uma revisão dos temas mais exigidos nos últimos exames. Faça parte do 

time do ninho dos monstros, e conheça as vantagens de ser um aluno Delta Proto.  
 
 

OBJETIVOS 

 

O objetivo principal desse curso preparatório é capacitar nossos alunos com alta 
performance, para serem submetidos aos mais diversos certames/seleções a nível nacional 
Além disso busca-se: 

 
 Prepará-los para Provas Objetivas e direcioná-los às especificidades da banca 

FGV; 

  
 Proporcionar aulas de nivelamento, onde todos os alunos possam interagir com 

as disciplinas cobradas neste certame; 
  

 Submetê-los aos simulados por disciplinas e globais, em que os alunos serão 

avaliados criteriosamente iguais aos concursos públicos; 
  

 Essas avaliações irão alimentar um banco de dados, que servirá de estatísticas de 

desenvolvimento e evoluções de cada aluno; 
  

 Nossos materiais didáticos são de autoria própria e desenvolvido com técnicas de 

aprendizagem e disciplina de memorização; 
  

 Cada aluno terá um Planejamento de seus estudos, conforme sua rotina diária, 

com constantes revisões. 
 

https://www.deltaproto.com.br/cursospreparatorios


 

O QUE OFERECEMOS? 

 

Também oferecemos a melhor estrutura para estudo e o melhor ambiente virtual para te 
auxiliar nos seus estudos em casa, com todas as aulas em vídeo, exercícios, resoluções e 
material em pdf. 

 
Além disso, o Instituto Delta Proto possui uma estrutura laboratorial com todas os 
equipamentos e instrumentos necessários para aulas práticas, além de contar com uma 

rede de empresas e instituições públicas conveniadas para que seu estágio 
supervisionado seja eficiente e de elevado conhecimento profissional. 
 

NOSSOS DIFERENCIAIS 
 
APRENDIZAGEM EM ALTA PERFORMANCE: Dicas, orientações e técnicas que vão auxiliar e 

potencializar o seu aprendizado.  
 
ACESSO ILIMITADO ÀS AULAS: As aulas ficarão disponíveis no ambiente virtual, 

possibilitando o acesso de acordo com a disponibilidade e conveniência do aluno. 
 
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO: Emissão após o término do período de acesso ao curso. 
 

 
IDP MAPS: Mapeamento dos temas mais cobrados nas provas.   
 

CORPO DOCENTE: Professores renomados e com experiência em exames da OAB. 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL: Acesso a um grande acervo livros por meio de plataformas virtuais. 

 
SIMULADO: Disponibilização de questões que se assemelham com o modelo de prova da 
FGV. 

  
CARGA HORÁRIA 
120 Hrs de Aulas Presenciais 

  
TURMAS: 
Noturno: 

Seg |  Qua | Sex 
[19 às 22 Hrs – com 20 minutos intervalo] 
  

Final de Semana:    
Sábado [13 às 17 Hrs – com 20 minutos intervalo] 
Domingo [08 às 11 Hrs – com 20 minutos intervalo] 
  

 
CORPO DOCENTE 

Professores com vasta experiência na preparação do Exame da Ordem, além de ampla capacitação 
no direcionamento de estudos para formação profissional dos alunos. 
 



 

 

GRADE CURRICULAR 
 

✔ Direito Administrativo 

✔ Direito Ambiental 

✔ Direito Civil 

✔ Direito Constitucional 

✔ Direito do Consumidor 

✔ Direito do Trabalho 

✔ Direito Empresarial 

✔ Direito Internacional 

✔ Direitos Humanos 

✔ Direito Penal 

✔ Direito Processual Civil 

✔ Direito Processual do Trabalho 

✔ Direito Processual Penal 

✔ Direito Tributário 

✔ ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 

✔ Ética Profissional 

✔  Filosofia do Direito  
✔  Simulados Presenciais 
Disciplinas novas para o EXAME XXXVI 
✔Direito Previdênciário 

✔Direito Eleitoral 

✔Direito Financeiro 

 

CALENDÁRIO DE INSCRIÇÕS E PROVAS 2022 – CONFORME DIVULGADO PELA FGV 

XXXV Exame de Ordem Unificado 

Edital 20/04/2022 

Inscrições: 25/04/2022 a 02/05/2022 

1ª fase 03/07/2022 

2ª fase 28/08/2022 

 

XXXVI Exame de Ordem Unificado - CONFORME DIVULGADO PELA FGV 

Inscrições: 29/08/2022 a 05/09/2022 

1ª fase 30/10/2022 

2ª fase 18/12/2022 

 

O Curso Preparatório para Primeira Fase cuja prova será em 03 de julho/2022, já está em andamento, O 

PRÓXIMO CURSO PARA PRIMEIRA FASE TEM PREVISÃO DE INÍCIO EM: 1º DE AGOSTO DURAÇÃO: 120 HORAS 

(SEGUNDA, QUARTA E SEXTA). Podendo ter aulas bônus e de reposição nas terças, quintas e final de semana.  
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