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EDITAL DE RETIFICAÇÃO (2) Nº 4/2019 

O Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a retificação (2) do Edital de Processo Seletivo 

Simplificado nº 4/2019, publicado em 18 de outubro de 2019, para a Contratação de 

Professor por prazo determinado, na área de Antropologia e Sociologia do Direito 

(Departamento de Disciplinas Básicas). 

 

2. DAS INSCRIÇÕES E SEUS REQUISITOS 
 
No subitem 2.1, onde se lê: “Somente poderão se inscrever os candidatos com 
Graduação em Direito e titulação mínima de Mestrado em Direito”. 

 Leia-se: “Somente poderão se inscrever os candidatos com Graduação em 
Direito ou Ciências Sociais e titulação mínima de Mestrado em Direito, 
Sociologia ou Antropologia”. 
 
No subitem 2.2, onde se lê: “O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, 
disponível exclusivamente via internet, no endereço eletrônico, 
https://processoseletivo.direitosbc.br/, no período entre 10 horas do dia 21 de 
outubro às 23 horas e 59 minutos do dia 04 de novembro de 2019, observando o 
horário oficial de Brasília/DF”. 
 
Leia-se: “O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, disponível 
exclusivamente via internet, no endereço eletrônico, 
https://processoseletivo.direitosbc.br/, no período entre 10 horas do dia 21 de 
outubro às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de novembro de 2019, observando o 
horário oficial de Brasília/DF”. 
 

No subitem 2.3.3, onde se lê: “O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado 
até o dia 06 de novembro de 2019”. 
 
Leia-se: “O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 13 de 
novembro de 2019”. 
 
No subitem 2.3.4, onde se lê: “A FACULDADE, em nenhuma hipótese, processará 
qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 06 de novembro de 2019”. 
 
Leia-se: “A FACULDADE, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro 
de pagamento com data posterior ao dia 13 de novembro de 2019”. 
 
No subitem 2.4, onde se lê: “Para concluir a inscrição, o candidato deverá encaminhar 
para o e-mail: inscricao_asd@direitosbc.br, até o dia 06 de novembro de 2019, cópia 
dos seguintes documentos:” 
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Leia-se: “Para concluir a inscrição, o candidato deverá encaminhar para o e-
mail: inscricao_asd@direitosbc.br, até o dia 13 de novembro de 2019, cópia dos 
seguintes documentos:” 
 
No subitem 2.4 (c), onde se lê: Diploma ou certificado de conclusão do Mestrado, 
Doutorado ou Livre Docência em Direito, emitido por Instituição de Ensino 
regularmente credenciada junto ao Ministério da Educação – MEC ou ao órgão a que 
legalmente esteja submetido, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos 
mínimos indicados no item 2.1, bem como permitir a atribuição da pontuação a que se 
refere o item 4.1, letra c. Esses documentos podem ser substituídos por certidão, ata 
ou outro documento emitido pela Instituição de Ensino atestando aprovação, cujo 
respectivo título esteja pendente de expedição. Não serão aceitos certificados ou 
qualquer outra comprovação da condição de especialista”. 
 
Leia-se: Diploma ou certificado de conclusão do Mestrado, Doutorado ou Livre 
Docência na área do Direito, Sociologia ou Antropologia, emitido por Instituição 
de Ensino regularmente credenciada junto ao Ministério da Educação – MEC ou 
ao órgão a que legalmente esteja submetido, a fim de comprovar o 
preenchimento dos requisitos mínimos indicados no item 2.1, bem como 
permitir a atribuição da pontuação a que se refere o item 4.1, letra c. Esses 
documentos podem ser substituídos por certidão, ata ou outro documento 
emitido pela Instituição de Ensino atestando aprovação, cujo respectivo título 
esteja pendente de expedição. Não serão aceitos certificados ou qualquer outra 
comprovação da condição de especialista. 
  
 
4. DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO 
 
No subitem 4.1 (c), onde se lê: “Pontuação para títulos que comprovem formação na 
área do Direito, computada de forma não cumulativa, prevalecendo a titulação de 
maior hierarquia, observando-se os seguintes critérios: 03 (três) pontos para o Título 
de Livre Docente em Direito, 02 (dois) pontos para Título de Doutorado, e 01 (um) 
ponto para o Título de Mestrado”. 
 
Leia-se: “Pontuação para títulos que comprovem formação na área do Direito, 
Sociologia ou Antropologia, computada de forma não cumulativa, prevalecendo 
a titulação de maior hierarquia, observando-se os seguintes critérios: 03 (três) 
pontos para o Título de Livre Docente em Direito, 02 (dois) pontos para Título de 
Doutorado, e 01 (um) ponto para o Título de Mestrado”. 
 
No subitem 4.2 – Prova discursiva digitada, onde se lê: A prova discursiva digitada 
será realizada no Laboratório de Informática, localizado nas dependências da 
FACULDADE, localizada na Rua Java, 425 – Jardim do Mar, em São Bernardo do 
Campo, na data provável de 13 de novembro de 2019, às 10 horas. 
 
Leia-se: Prova discursiva digitada, onde se lê: A prova discursiva digitada será 
realizada no Laboratório de Informática, localizado nas dependências da 
FACULDADE, localizada na Rua Java, 425 – Jardim do Mar, em São Bernardo do 
Campo, na data provável de 25 de novembro de 2019, às 10 horas. 
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 No subitem 4.3.1, onde se lê: “A prova didática está prevista para iniciar a partir do dia 
14 de novembro de 2019, com início, às 13h, nas dependências da Faculdade, 
conforme cronograma que será divulgado após o deferimento das inscrições. Será 
obedecida a ordem de inscrição dos candidatos para a definição das datas das provas, 
caso não seja viável a apresentação de todos os candidatos no mesmo dia”. 
 
Leia-se: “A prova didática está prevista para iniciar a partir do dia 25 de 
novembro de 2019, com início, às 13h, nas dependências da Faculdade, 
conforme cronograma que será divulgado após o deferimento das inscrições. 
Será obedecida a ordem de inscrição dos candidatos para a definição das datas 
das provas, caso não seja viável a apresentação de todos os candidatos no 
mesmo dia”. 
 
 
 5. DA VISTA DAS PROVAS, DO RESULTADO E DOS RECURSOS 
 
No subitem 5.1, onde se lê: “O resultado provisório será divulgado no site institucional 
da FACULDADE www.direitosbc.br, com data prevista para o dia 26 de novembro de 
2019”. 
 
Leia-se: “O resultado provisório será divulgado no site institucional da 
FACULDADE www.direitosbc.br, com data prevista para o dia 09 de dezembro de 
2019”. 
 
 

Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital nº 4/2019, publicado no 

Notícias do Município de 18 de outubro de 2019. 

 
 
 

 
  
 

 
 

São Bernardo do Campo, 01 de novembro de 2019. 
                                             
 

 
 
 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor  

 


