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 EDITAL DE RETIFICAÇÃO (2) Nº 1/2020  

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 1/2020, de 24 de janeiro de 2020, para a Contratação de Professor por 

prazo determinado, na área de Teoria Geral do Direito (Departamento de Disciplinas 

Básicas), nos subitens a seguir descritos, mantendo inalteradas as demais cláusulas 

editalícias: 

4.3 PROVA DIDÁTICA 
 
No subitem 4.3.1, onde se lê “A prova didática está prevista para iniciar a partir do dia 
20 de fevereiro de 2020, 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 29 de fevereiro de 2020 
(sábado), nas dependências da Faculdade conforme cronograma que será 
divulgado após a realização da prova escrita. 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.” 
 
No subitem 4.3.2, onde se lê “O ponto será único para todos os candidatos que 
realizarem a prova no mesmo dia e será sorteado publicamente, com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência à data para a realização da prova. O primeiro sorteio 
será realizado na data provável de 19 de fevereiro de 2020, às 13h, nas 
dependências da Faculdade, se necessário, serão realizados sorteios nos dias 
subsequentes, no mesmo local, de acordo com o cronograma que será divulgado após 
o deferimento das inscrições.”, leia-se: “O ponto será único para todos os 
candidatos que realizarem a prova no mesmo dia e será sorteado publicamente, 
com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data para a realização da prova 
didática. O primeiro sorteio será realizado no dia 28 de fevereiro de 2020 às 8h30 
(sexta-feira) nas dependências da Faculdade, se necessário, serão realizados 
sorteios nos dias subsequentes, no mesmo local, de acordo com o cronograma 
que será divulgado posteriormente.”  
 
 

 
 

 
São Bernardo do Campo, 14 de fevereiro de 2020. 

                                             
 

 
 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor  


