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Direito São Bernardo abre concurso para vaga em direito
processual civil
 Da Redação   há 17 horas    Trabalho

 

A Faculdade de Direito de São Bernardo está com inscrições

abertas para concurso na área de direito processual civil. É

oferecida uma vaga de docente para, no mínimo, quatro

horas/aula por semana, nos períodos matutino e noturno, com

divisão por critérios definidos pela faculdade.

Interessados em participar do concurso devem ter graduação

em direito, com titulação mínima de mestrado. As inscrições

são feitas na Administração da faculdade, localizada na rua Java, 425 – Jardim do Mar, São Bernardo. São

aceitas inscrições entre 25 e 29 de março e 1 e 5 de abril, nos horários das 9h às 11h, das 13h às 17h e das

19h às 21h.

No momento da inscrição, os candidatos devem apresentar originais e cópias autenticadas ou simples dos

seguintes documentos: identidade, CPF, diploma de bacharel em direito, título de mestrado, doutorado ou

livre docente em direito, além de uma foto 3×4 recente. A taxa de inscrição é de R$ 78 e deve ser paga em

dinheiro diretamente na faculdade.

O processo seletivo é composto de prova escrita, com duração de 120 minutos, dissertação sobre o tema

sorteado e pontuação para títulos que comprovem formação na área do direito. A avaliação será realizada

nas dependências da faculdade, no dia 23 de abril, às 14h. O resultado será divulgado no site oficial da

Direito São Bernardo, com data prevista para 30 de abril.

Veja aqui o edital completo do concurso
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