
 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

Pós-Graduação – Lato Sensu em Direito Tributário - 4ª Edição 

 

Curso realizado por meio do Convênio com a FADEP 

(Fundação para o Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa do Direito) 

 

VAGAS REMANESCENTES 
 

PROCESSO SELETIVO POR ANÁLISE CURRICULAR DE 09/03/2022 ATÉ 
14/03/2022. 

 
 

Informamos que o processo seletivo foi prorrogado, para preenchimento de 
vagas remanescentes. 
Vagas: 10 vagas remanescentes, que serão selecionadas mediante inscrição e 
análise curricular. 
 
Aula inaugural: 18 de março de 2022. 
Horário de aulas: 
Sextas, das 19:00h às 23:00h; sábados, das 08:00h às 14:00h 
 
As aulas serão presenciais da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. 
 
Estão abertas apenas vagas para pagantes, as vagas com bolsa já foram 
preenchidas. 
 
Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá: 
  
 

1. Realizar a inscrição no processo seletivo (análise curricular) por 
meio do link https://forms.gle/sFYwdfAvNGbKs4MP9 

2. Enviar currículo em formato PDF para o e-mail 
posfadepfdrp@gmail.com, colocar no assunto “Inscrição – Direito 
e Processo do Trabalho 4ª Edição – Nome completo”. 

3. A convocação para matrícula será por ordem de inscrição e envio 
do currículo para o endereço de e-mail informando acima. 

4. Após a análise, o(a) candidato(a) que tenha seu currículo 
aprovado, será convocado(a) por e-mail e deverá enviar os 
documentos de matrícula, que serão solicitados após a 
aprovação, para o e-mail posfadepfdrp@gmail.com, até dois úteis 
após a convocação. 



 

5. O valor de R$985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais) deverá 
ser pago no ato da matrícula, sendo imprescindível sua quitação 
para concretização do contrato e vínculo acadêmico com o curso. 
 

 
  

CRONOGRAMA DATA/PERÍODO 
Inscrição on-line para o processo seletivo (não concorrente a bolsa) 09/03/2022 a 14/03/2022  
Envio de currículo para análise (NÃO CONCORRENTE A BOLSA) 09/03/2022 a 14/03/2022  
Período de matrícula (por ordem de inscrição e envio de currículo)  Até 15/03/2022 

Início das Aulas 18/03/2022 

 

 


