
a
©

UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

EDITAL FDRP 024/2018

ABERTURA DE INSCRlgOES AO CONCURSO DE LIVRE-DOCENCIA DO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO - ARKA DE DIREITO
CONSTITUCIONAL, DA FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.

A Diretora da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego da Uhiversidade de Sio Paulo, nos termos

do Estatuto e do Regimento Gerd da Uhiversidade de Sio Paulo, bem homo do Regimento da
Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, lorna p6blico aos interessados que estario abercas as
inscriQ6es ao concurso de Livre-Doc6ncia do Departamento de Direito Piblico -- Area de
Direito Constitucional, no periodo de 2 a 31 de JANEIRO de 2019, 30 (trinta) dias, no horfrio
das 9 is 17 horan, na Assist6ncia T6cnica Acad6mica da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, na

Av. Bandeirantes, 3900, 2' andar do Bloch D, a Rua Prof. Aymar Baptiste Prado, 835, anmpwf USP
de Ribeirio Prego.

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

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

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

b) tese original que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte deli, em formats digital,
nos termos do artigo 165, 111 do Regimento Gerd da Uhiversidade de Sio Paulo (alterado pda
ResoluQao 7405/2017);

c) memorial circunstanciado e comprovaQio dos trabalhos publicados, das atividades realizadas
pertinentes ao concurso e das demais informaQ6es que permitam avaliagio 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 deverf ser salienudo o conjunto de
atividades didfticas e as contribuiQ6es para o ensino, nos termos do artigo 165, 1, IV e parfgrafo
tlnico do Regiments Gerd da Uhiversidade de Sio Paulo (alterado pda ResoluQio 7332/2017). Do

memorial deve constar a indicaQio dos tftulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas
apes a obtenQio do titulo de doutor;

d) prova de quitagao com o serviQO militar;

e) tftulo de eleitor;

f) comprovante de votaQao da 61tima eleigao, I ' e 2' tumos;

g) recibo da Tesouraria da Faculdade, reference ao pagamento da taxa de inscrigio, nos termos da
PORTARIA INTERNA 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 exig6ncias referidas nas letras "d", "e" e "f '.
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5. As inscriQ6es servo julgadas pda CbngregaQio, em seu aspecto fomul, publicando-se a decisio

no Difrio Of icial, devendo o concurso ser realizado no puzo n.liximo de cento e vinte dias, a

contar da mencionada publicaQio, nos termos do artigo 166 e parfgrafo 6nico do Regimento Gerd
da Uhiversidade de Sio Paulo (alterado pda ResoluQao 4320/ 1996).

6. O concuno 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 arguiQio, a ser realizada em consonfncia com o
artigo 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 programs adiante referido, a ser realizada em consonfncia com os artigos 137 e 172 do
Regimento Gerd da Uhiversidade 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:DIREITO CONSTITUCIONAL

1. 0 Constitucionalismo. 2. Conceito de Constituigao. 3. Principios constitucionais. 4. A eficfcia

das normas constitucionais. 5. InterpretaQio e aplicaQio de normas constitucionais. 6. A teoria do
Poder Constituinte. 7. A evoluQao hist6rica do Constitucionalismo brasileiro. 8. A democracia/ A
representaQao politico / EvoluQio e aspectos atuais. 9. Nhcionalidade e direitos politicos. lO.
Partidos politicos / Estatuto constitucional dos partidos politicos. 11. A forma de Estado:
Federalismo e repartiQao de compet6ncias. 12. As entidades federadas e a intervengio federal e
estadual. 13. As teorias de divisio do Poder. 14. Sistemas de Governo. 15. O Poder Legislativo:

organizaQio, competancias e garantias. 16. O processo legislativo. 17. O Poder Executivo:
organizagio e compet6ncias. 18. Principios constitucionais da Administragao Ptlblica. 19. O poder
regulamentar. 20. O Poder Judiciirio e suas garantias / A organizaQao da JustiQa Brasileira / O
Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiga. 21. As funQ6es essenciais a JustiQa.

22. O controle de constitucionalidade / Sistemas e cano brasileiro / Impacto no sistema jurfdico.
23. A ConstituiQao Econ6mica e social / A atuaQao do Estado no domfnio econ6mico e social e

seus limites / Controle jurbdicional de politicos p6blicas.

Faculdade de Direito de Ribeirio Prego, 12 de dezembro de 2l?!jl:-..-...

Publique-se.' / / / .,,------'']

Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano
Diretora
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