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REGRAS DO CONCURSO CULTURAL PARA A FESTA DO ADVOGADO 2014 
 

O que é ser advogado? 

I – Da Participação  
 

a. Somente advogados e estudantes de direito podem participar do concurso 

cultural.  Na entrega da premiação, será imprescindível a apresentação da carteira 

da OAB ou da carteira de estudante ou estagiário. 

b. Para participar do concurso cultural da Festa do Advogado 2014, o advogado (a) 

deverá elaborar uma frase, com até 10 (dez) palavras, definindo o que é ser 

advogado, sendo que artigos e demais conjunções serão considerados e contados. 

c. O participante deverá postar dentro Facebook da Ordem dos Advogados do Brasil 

– Seccional Distrito Federal – OAB/DF, uma (01) frase como comentário do post 

que explica o concurso cultural, isso já será o bastante para participar do concurso 

cultural. 

d. Cada participante tem o direito a concorrer com apenas uma (01) frase. Caso haja 

mais de uma frase de um mesmo participante, será considerada apenas primeira 

publicada. O participante não pode, em nenhuma hipótese, editar a frase. 

 

II – Da premiação 

a. Serão escolhidas (5) cinco frases. Para cada frase escolhida, a premiação será 

um (01) par de ingressos para a Festa do Advogado 2014, que ocorrerá no dia 

23 de agosto de 2014, a partir das 22h, no CICB, Setor de Clubes Esportivos 

Sul, Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50.  

b. Os Advogados premiados poderão buscar os seus convites na sede da OAB/DF, 

no quarto andar, no dia 22 de agosto de 2014, sexta-feira, das 10h às 12h ou 

de 13 às 19h,  na comunicação social.  
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III – Da avaliação e escolha das frases 

a. A OAB/DF formará uma comissão para fazer a leitura e escolha das cinco (5) 

frases que melhor explicam o que é ser advogado (a).  

b. A equipe de comunicação da OAB/DF fará a coleta das frases no Facebook e as 

repassará para a comissão. A comissão só terá acesso as frases, que não 

devem possuir nenhum tipo de identificação dos participantes.  

 

IV – Do Cronograma  

O cronograma do concurso é o seguinte:  

Data Atividade 

13/08/20

14 

Publicação do post do concurso cultural na página da OAB/DF no 

Facebook. 

13/08 a 

19/08/20

14 

Período em que os advogados poderão realizar as postagens das 

frases no facebook. 

19/08/20

14 

Exatamente às 18h encerra o prazo para postagens de frases, 

portanto, qualquer frase postada após este horário será 

desconsiderada. 

20/08 e 

21/08/20

14 

Coleta das frases no facebook e escolha das melhores frases pela 

comissão de avaliação. 

21/08/20

14 

Às 16h será divulgado o nome dos 5 ganhadores dos pares de 

convites para a Festa do Advogado 2014. 

22/08/20

14 
Comunicação e entrega dos convites aos ganhadores. 

 
 

 
 

Brasília, 13 de agosto de 2014 
 


