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Eventos 

Direito Tem Concerto 2016 – Abril 
O evento conta com a presença do ”Celtic Brasil”, um desdobramento do projeto Pelas Trilhas dos Celtas 
que une arte e reflexão filosófica, porém em um novo formato, utilizando Viola Caipira e Rabeca. Entrada 
gratuita. 

Data: 11/05/2016 

Horário: 12h30 

Local: Auditório da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/direito-tem-concerto-2016-abril-2/ 

 

Oportunidades Graduação 

Vaga para Estágio – Banco Ribeirão Preto S/A 
Procura-se candidato preferencialmente cursando o 3º ou 4º ano do curso de Direito. Carga horária de 6 
horas diárias. 

Inscrições: enviar currículo para silvana@brp.com.br 

Mais informações: pelo telefone (16) 2101 4639 

Lançamento do Edital do Programa Pró-Aluno 2016/2017 
O Programa Pró-Aluno tem por objetivo prover aos alunos de graduação das Unidades de Ensino e 
Pesquisa da USP recursos básicos de informática, para uso exclusivo em suas atividades de graduação. 

Inscrições: até 31/05/2016. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/edital_pro_aluno_2016_2017.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/lancamento-do-edital-do-programa-pro-aluno-20162017/ 

 

http://www.direitorp.usp.br/eventos/direito-tem-concerto-2016-abril-2/
mailto:silvana@brp.com.br
http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/edital_pro_aluno_2016_2017.pdf
http://www.direitorp.usp.br/lancamento-do-edital-do-programa-pro-aluno-20162017/


Programe-se 

Jornada de Direito Privado 
O evento acontece em homenagem ao Prof. Luciano de Camargo Penteado e conta com palestrantes de 
diversas instituições de ensino trazendo temas relacionados ao Direito Privado. 

Para realizar sua inscrição prévia no evento, acesse o link: http://goo.gl/forms/D05watgji0. 

Data: 17/05/2016 

Local: Auditório da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/jornada-de-direito-privado/ 

Espanha: porta da Europa para empresas brasileiras 
O evento organizado pelo GCARI-RP traz uma palestra do Vice Consulado da Espanha em Ribeirão Preto 
onde se apresentam as vantagens econômicas e geográficas características do mercado espanhol, apoios, 
subsídios e incentivos oferecidos pelo Governo Espanhol às empresas brasileiras e aos empreendedores 
que tenham interesse em internacionalizar-se e ter acesso á um mundo de oportunidades, utilizando a 
Espanha como destino e porta de entrada para Europa. 

Data: 19/05/2016 

Horário: 12h 

Local: Auditório da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/espanha-porta-da-europa-para-empresas-
brasileiras/ 

 

Contato 

Para divulgar eventos e correlatos: comunicacao.fdrp@usp.br 

Siga a FDRP no Facebook: http://bit.ly/FacebookFDRP 

Acesse o site da FDRP: http://bit.ly/siteFDRP 
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