
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

EXAME DE ORDEM UNIFICADO 2010.2 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) torna pública a retificação do subitem 5.6 e 
Anexo III do Edital de Abertura do Exame de Ordem Unificado 2010.2, de 20 de agosto de 2010, que passam a 
ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens nele expressos.  
(...) 
5.6 A partir de 0h do dia 11 de outubro de 2010 será possível ao examinando, por meio de consulta individual 
nos endereços eletrônicos http://oab.fgv.br, http://www.oab.org.br ou nos endereços eletrônicos das 
Seccionais da OAB, acessar a imagem digitalizada da sua folha de respostas, sendo que no período de 0h do 
dia 13 de outubro de 2010 até as 23h59min do dia 15 de outubro de 2010 poderá ratificar ou complementar 
os argumentos expostos nos recursos que eventualmente interpôs no período mencionado no subitem 5.2 
deste edital, assim como interpor novos recursos, caso assim entenda necessário. 
(...) 

DATAS EVENTOS 
20/08/2010 Publicação do edital 

23/08 a 06/09/2010 Período de inscrições 
24 a 27/08/2010 Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 

20/09/2010 Divulgação dos locais de realização das provas objetivas 
26/09/2010 Realização da 1 ª fase (provas objetivas) 
28/09/2010 Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
11/10/2010 Resultado preliminar da 1ª fase 

13, 14 e 15/10/2010 Prazo recursal contra o resultado preliminar da 1ª fase 

07/11/2010 Divulgação do Gabarito Definitivo  

08/11/2010 Divulgação do resultado final da 1ª fase (provas objetivas)  
08/11/2010 Divulgação dos locais de realização das provas prático-profissionais 
14/11/2010 Realização da 2ª fase (prova prático-profissional) 

06/12/2010 
Divulgação do padrão de respostas e do resultado preliminar da prova prático-
profissional  

07, 08 e 09/12/2010 Prazo recursal acerca do resultado preliminar 

23/12/2010 
Decisão dos recursos acerca do resultado preliminar e divulgação do resultado 
final do Exame 

 
Brasília/DF, 05 de outubro de 2010.  
 

Ophir Filgueira Cavalcante Júnior 
Presidente do Conselho Federal da OAB 


