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ABERTURA DE iNSCKi€6ES AO PROCESSO SELETIVO DOCENTE (SIMPLIFICADO) CONTRATO
TEMPORARIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DIREITO POBLiCO - AREA DE TEORIA GERAL DO

ESTADO E DIREITO CONSTITUC10NAL DA FACULDADE DE DIREITO DE KiBEIKAO PRETO DA

UNIVERSIDADE DE SAO PAU LO.

EDITAL FDRP N9 002/2019

A Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo torna pablico a
todos os interessados que, conforme aprovagao ad referendum do Conselho T6cnico

Administrativo, em 08/02/2019, estario abertas, pelo puzo de 12 (doze) dias, no periodo das 8

horas do dia 21/02/2019 is 23h59 do dia 04/03/2019, as inscrig6es para o processo seletivo para a

contratag3o de 01 (um) docente por puzo determinado, como Professor Contratado lll (MS-3.1),

com sa16rio de R$ 1.877,43 (um mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e tr6s centavos)

refer6ncia: maio/2018, com jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de

Direito P6blico, nos termos da Resolugao ng 5.872/10 e alterag6es posteriores, bem como da

Reso[ug5o ng 7.354/].7.

1. 0s membros da Comiss5o de Seleg5o servo indicados pelo Conselho T6cnico Administrativo da

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de Sio Paulo, ap6s o t6rmino do perfodo de

nscrig6es e de acordo com os termos da Resolug3o nQ 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrigao dever5o ser feitos, exclusivamente, por meio do //nk

https://uspdigital.usp.for/gr/admissao, no periodo acima indicado, devendo o candidato apresentar

requerimento dirigido a Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, contendo dados
pessoais e Area de Conhecimento (especialldade) a que concorre, acompanhado dos seguintes
documentos:

1- documento de identificagao(RG, RNE ou passaporte);

11- CPF(para candidatos brasileiros);

111 Prove de que 6 portador do titulo de Doutor, outorgado ou reconhecido pda USP ou de
validade nacional;

2.1. Nio servo recebidas inscrig6es pelo correio, e-ma//, fax ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscriq:ao, os candidatos portadores de necessidades especiais dever5o

apresentar solicitagao para que se providenciem as condig6es necess6rias para a realizagao

das provas.

P,.3. O processo seletivo teri validade Imediata, exaurindo-se com a eventual contratagao do
aprovado.
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4. Atribuig:3o da fung3o: o candidato aprovado, ao ser contratado, dever6 ministrar as seguintes

disciplinas:
1. DDP1201 - Direitos H umanos
1. DDP2202 - Teoria Geraldo Estado

11. DDP2260 - Direito e G6nero

IV. DDP3202 - Direito Constitucional - Teoria da Constituigao

V. DDP4202 - Direito Constitucionalll- Organizagao do Estado
VI. DDP5202 - Direito Constitucionallll- Controle e Processos Constitucionais

VII. DDP9015 Educagao e Assessoria Juridica Popular em Direitos Humanos

V[[[. DDP90].9 - Estado, Poder, D]reito e ]deo]ogia: uma visio a partir do cinema

5. A selegao sera realizada seguindo crit6rios objetivos, por meio da atribuigao de notas em provas,

que servo realizadas em uma 6nica fase, na seguinte conformidade:

1. Prova escrita (peso 3).
11. Prova did5tica (peso 4).

5.1. A prove escrita, que versar5 sobre o programa base do processo seletivo, seri realizada

de acordo com o disposto no artigo 139 e seu par6grafo Onico do Regimento Gerd da USP

5.1.1. A Comiss5o de Selegao organizar6 uma vista de dez pontos, com base no
programa do processo seletivo, e dela dare conhecimento aos candidatos, vince e

quatro horas antes do sorteio do ponto.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o puzo improrrog6vel de cinco horas de duragao da

prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, apes o sorteio, sera permitida a consulta a livros,
peri6dicos e outros documentos bibliogr6flcos de uso p6blico, n3o em meir eletr6nico,

que o candidato tiver levado para o local da prova, do qual n3o Ihe sera permitido
ausentar-se durante esse periodo.

5.]..4. As anotag6es efetuadas durante o periodo de consulta poderao ser utilizadas no

decorrer da prova, devendo ser feitas em papel rubricado pda Comiss3o de Selegao e
anexadas ao texto final

5.1.5. A prova, que sera 1ida em sess5o publica pelo candidato, dever6 ser reproduzida

em c6pias que servo entregues aos membros da Comiss3o de Seleq:ao, ao se abrir a
sessao;

5.1.6. Cada prova seri avaliada pelos membros da Comiss5o de Selegao,

individualmente

5.2. A prova did6tica sera publica, com a duragao minima de 40 (quarenta) e m6xima de 60

jsessenta) minutos, e versar6 sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art.

137, do Regimento Gerd da USP
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5.2.1. O sorteio do ponto sera feito 24 (vinte e quatro) horns antes da realizagao da

prova did6tica;

5.2.2. O candidate poder6 utilizar o materialdid6tlco que julgar necess6rio.

5.2.3. O candidato poder6 proper substituigao dos pontos, imediatamente ap6s tomar

conhecimento de seus enunciados, se entender que n3o pertencem ao programa do
processo seletivo, cabendo 5 Comiss3o de Selegao decidir, de plano, sobre a
proced6ncia da alegag5o.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do hor6rio estabelecido n3o poderao

realizar as provas.
5.2.5. Se o n6mero de candidatos o exigir, des servo dividldos em grupos de no m5ximo

tr6s, observada a ordem de inscriq:3o, para fins de sorteio e realizagao da prova.

5.2.6. As notas da prova did6tica servo atribuidas ap6s o t6rmino das provas de todos os

candidatos.

6. Os pesos das proves s3o os mesmos estabelecidos no Regimento da Faculdade de Direito de

Ribeir3o Preto e, para o c61culo da media individual, a soma dos pesos sera o quociente de divis3o.

7. Servo considerados habilitados os candidatos que alcangarem, da maioria dos examinadores,
nota minima sete

8. A Comiss3o de Seleg3o deve definir o primeiro colocado pda maioria das indicag6es dos
membros da Comiss3o. Exclufdo o primeiro colocado, a Comiss3o dever6, dentre os candidatos

remanescentes, escolher o segundo colocado pda maioria das indicag6es de seus membros, e
assim, sucessivamente

9. Em caso de empate, a Comiss3o de Selegao proceder5 ao desempate com base na media global

obtida por cada candidato.

10. 0 programa base do processo seletivo seri o seguinte:

1. Teoria do Estado: Nog3o, objeto, m6todo. 2. Elementos constitutivos do Estado. 3. Estado e

Direito. 4. Constituig3o e Poder Constituinte. 5. Constitucionalismo. 6. Princfpios constitucionais. 7

A efic6cia e a aplicabilidade das normas constitucionais. 8. Interpretagao e aplicag3o de normal

constitucionais. 9. As entidades da Federagao brasileira. 10. 0 Poder Legislativo na Constituig5o de

].988. 11. Processo Legislativo. 12. O Poder Executivo: organizag3o e compet6ncias. 13.

Responsabi[idade do Presidente da Rep6b[ica. ]-4. Poder Judici6rio: organizagao, garantias

institucionais e garantias de seus membros. 15. Supremo Tribunal Federale o Conselho Nacionalde

Justiga. 16. fung6es essenciais a Justin:a. 17. Teoria gerd do controle de constitucionalidade dos
atos normativos
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].I. E de responsabilidade do candidato o acompanhamento do andamento do processo seletivo,

por memo de acesso ao //nk https://uspdigital.usp.for/gr/admissao, a p6gina institucional da Faculdade

de Direito de Ribeir3o Preto, http://www.direitorp.usp.for/fique-por-dentro/concursos/processo-

seletivo-professor-doutor/processos-seletivos-em-andamento/, e is publicag6es no Di6rio Oficia I do
Estado de S3o Paulo.

12. O n3o comparecimento do candidato is provas programadas implicar6 automaticamente sua

desist6ncia do processo seletivo.

13. O relat6rio da Comiss3o de Selegao sera apreciado pelo Conselho T6cnico Administrativo da

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, para fins de homologagao, ap6s exame formal.

14. A contratagao seri por puzo determinado e vigorar6 a partir da data do exercicio e at6

3]-/12/2019, com possibilidade de prorrogag6es, desde que a soma dos periodos n3o ultrapasse o

puzo de dois anos.

15. Os docentes contratados por puzo determinado ficar3o submetidos ao Estatuto dos Servidores

da Universidade de S3o Paulo e vinculados ao Regime Geralda Previd6ncia Social- RGPS.

16. S3o condig6es de admlss3o:

1. Estar apto no exame m6dico pr6-admissionalrealizado pda USP;

11. Ser autorizada a acumulagao, caso o candidato exerga outro cargo, emprego ou fung5o publica;

111. No caso de candidato estrangeiro aprovado no processo seletivo e convocado para contratagao,

apresentar vista tempor6rio ou permanente que faculte o exercicio de atividade remunerada no
Brasila

Maiores informag6es, bem como as normas pertinentes ao processo seletivo, encontram-se a

disposig3o dos interessados na Assist6ncia Acad6mica da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto/USP, sito a Rua Prof. Aymar Baptista Prado, n9 835, Sala D-309, 2P piso, tel. (16) 3315-4954

ou pelo email: atacfdrp@u$p:for.

Publique-se

Facu[dade de Direito de Ribeir5o Preto, ]-gMreiro de 2019

Prof q)# gH-oltioa Kennan Sake Caggiano
Diretora
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