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ABERTURA DE tNSCRi96KS AO CONCURSO DE LIVRE-DOCiNCIA DO
DEPART.AMENTO DE FILOSOFIA DO DIREITO E DISCIPLINAS BASICAS - AREA
DE FILOSOFIA DO I)IREITO E TEORIA GERAL DO DIREITO, DA FACULDADE
DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSID.ADE DE SAO PAULO.

A Diretora da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo, nos termos
do Estatuto e Regimento Gerd da Uhiversidade de Sio Paulo, bem coma do Regimento da
Faculdade de Direito de Ribeirio Prego, torna p6blico aos interessados que estario aberus as
inscriQ6es ao concurso de Livre-Doc6ncia do Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Bfsicas -- Area de Filosofia do Direito e Teoria Gerd do Direito no perfodo de 2
a 31 de JANEIRO de 2019, 30 (trinta) dias, no horfrio das 9 is 17 horas, na Assist6ncia
Acad6mica da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego, na Av. Bandeirantes, 3900, 2' andar do

Bloco D, a Rua Prof. Aymar Baptista Prado, 835, camp#i USP de Ribeirio Prego.

1. Poderio candidatar-se os portadores do tftulo de doutor, outorgado pda Universidade de Sio
Paulo, por ela reconhecido ou de validade nacional

2. No ato da inscrigao, o candidato deverf instruir seu requerimento com:

a) prova de que 6 porudor do titulo de doutor, outorgado pda Universidade de Sio Paulo, por ela
reconhecido ou de validade nacional;

b) sese original que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela, em formats digital,

nos termos do artigo 165, 111 do Regimento Gerd da Uhiversidade de Sio Paulo (alterado pda
Resolugio 7405/2017);

c) memorial circunstanciado e comprovaQao dos trabalhos publicados, das atividades realizadas

pertinentes ao concurso e das demais informaQ6es que permitam avaliaQio de seus m6ritos, em
formato digital, sendo que o material que nio puder ser digitalizado deverf ser apresentado at6 o
61timo dia que antecede o inicio do concurso. No memorial deveri ser salientado o conjunto de
atividades didfticas e as contribuiQ6es para o ensino, nos termos do artigo 165, 1, IV e parfgrafo

6nico do Regimento Gerd da Universidade de Sio Paulo (alterado pda Resolugao 7332/2017). Do
memorial deve constar a indicaQio dos titulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas

apes a obtengio do titulo de doutor;

d) prova de quitaQio com o servigo militar;

e) tftulo de eleitor;

f) comprovante de votaQio da tlltima eleiQao, I ' e 2' tumos;

g) recibo da Tesouraria da Faculdade, reference ao pagamento da taxa de inscriQao, nos termos da
PORTARIA IN'loRNA FDRP N ' 17, de 30 de agosto de 2013

3. Os docentes em exerckio na Universidade de Sio Paulo servo dispensados das exig6ncias

referidas nas letras "d", "e" e "f ', desde que as tenham cumprido por ocasiio do seu contrato

4. Os candidatos estrangeiros servo dispensados das exigancias referidas nas letras "d", "e" e "f '
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5. As inscriQ6es servo julgadas pda Congregagio, em seu aspecto formal, publicando-se a decisio
no Difrio Of icial, devendo o concurso ser realizado no puzo miximo de cento e vinte dias, a
contar da mencionada publicaQao, nos termos do artigo 166 e parfgrafo 6nico do Regimento Gerd

da Universidade de Sio Paulo (alterado pda ResoluQao 4320/ 1996).

6. O concurso consistirf das seguintes proves:

a) prova escrita sobre assunto de ordem gerd e doutrinfria pertinente ao programa adiante
referido; esta prova seri realizada de acordo com o disposto no artigo 139 e parfgrafo 6nico do
Regimento Gerd da Universidade de Sio Paulo (peso 2);

b) defesa de sese (peso 3);

c) julgamento do memorial, com prove publica de arguiQao, a ser realizada em consonfncia com o
art. 171 e parfgrafos do Regimento Gerd da Universidade de Sio Paulo (peso 2);

d) prova de avaliaQio didftica, consistente em aula, a navel de p6s-graduaQio, sobre assunto
contido no programa adiante referido, a ser realizada em consonfncia com os arn. 137 e 172 do
Regimento Gerd da Universidade de Sio Paulo, bem como os parfgrafos I ' e 2' do art. 47 do
Regimento da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego (peso 3).

7. O programa que servirf de base is provas do concurso 6 o seguinte:

Area: FILOSOFIA DO DIREITO E TEORIA GERAL DO DIREITO

1. 0bjeto, programa e desafios da filosofia do Direito. 2. Sentido filos6fico da busca pelo
fundamento do Direito. 3. O nascimento do Ocidente como civilizaQao fundada na ci6ncia
(filosofia) e o problems do fundamento do Direito. 4. O jusnaturalismo: Arist6teles e Santo Tomas

de Aquino. 5. A construQao do Direito na modernidade. 6. O positivismo jurfdico: Hans Kelsen e
H L A Hart. 7. O realismo jurfdico escandinavo. 8. Crise do positivismo e a restauraQao do
problema do fundamento. 9. Direito e moral. 10. Paradigmas epistemo16gicos da ci6ncia do Direito

no quadrante dos jusnaturalismos modemo-iluministas. 11. Hermeneutica, Filosofia e Direito. 12.
Ret6rica, Filosofia e Direito. 13. As perspectives contemporaneas do Direito como Ret6rica. 14.

Teorias contemporaneas da JustiQa. 15. O Direito na perspectiva de Robert Alexy. 16. O Direito na
perspectiva de Ronald Dworkin. 17. Paradigmas epistemo16gicos da ci6ncia do Direito no
quadrante dos p6s-positivismos juridicos. 18. Direito e Literatura. 19. O realismo jurdico
americano. 20. Direito e Economia. 21. "Critical Legal Studies". 22. Direito, raga, genero e sexo.
23. Teoria discursive do direito e da democracia.

Faculdade de Direito de Ribeirio Prego, 12 de dezembro de ga18

Publique-se. 'z

Praia. Dra. Monica ]:lehman Salem Caggiano
Diretora

Pigina 2 1 2 Av. Bandeimntes, 3900 Camp//i da USP
14040 906 Ribeirio Prego - SP
T I F 5S (16) 3315-4954
www,diteilam,uso.for


