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PROCESSO SELETIVO PARA 13 VAGAS REMANESCENTES 

 

A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP/USP) e a FADEP tornam 

público a retificação do Edital Conjunto FDRP/FADEP nº 01/2018, que estabelece normas para o Processo 

Seletivo para ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Administrativo da Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto da USP no ano de 2018, na modalidade de extensão universitária, nos termos da 

legislação da USP (Resolução CoCEx, nº 6.667, de 19 de dezembro de 2013, alterada pela Resolução 

CoCEx nº 7.231, de 14 de julho de 2016). 

 

1- A inscrição para o processo seletivo estará disponível de 11/09/2018 até 18/09/2018 às 13:00h, através 

do link; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaJPmNPHRd0iVNGIEnGmo_fllsJt5oC6nl6Ep3sZGcmW91lg/viewform?us

p=sf_link 

2- O Processo Seletivo para Vagas Remanescentes será realizado por meio de análise curricular. Assim, 

o(a) candidato(a) deverá enviar o Currículo, RG, CPF, Comprovante de Residência e Diploma de 

Graduação para o e-mail posfadepfdrp@gmail.com com o título Vagas Remanescentes Direito 

Administrativo. 

3- O Retorno sobre a aprovação será realizado por e-mail. 

4- O Período para matrícula iniciará após a aprovação do candidato no processo seletivo, finalizando no 

dia 21/09/2018 às 13:00h. 

5- Início das aulas já está confirmado 15/09/2018. 

 

Informação - O investimento total para participar do curso é de R$ 17.820,00 (dezessete mil e oitocentos 

e vinte reais), que poderá ser pago em até 18 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 990,00 (novecentos 

e noventa reais), efetivando-se o pagamento da primeira no ato da matrícula e as demais nos dias 10 (dez) 

dos meses subsequentes. 

 

Demais informações sobre o curso constam no Edital N°01/2018. 

 

Ribeirão Preto 11 de setembro de 2018 
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