
 

FACULD ADE DE D IREI TO DE SÃO BERN ARD O DO C AM PO  

Autarquia Municipal 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 1/2020 

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

atribuições legais, torna pública a retificação 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: 

2. DAS INSCRIÇÕES E SEUS REQUISITOS 
 
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 27 de janeiro 
às 23 horas e 59 minutos do dia 09 de fevereiro de 2020, 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 27 de 
janeiro às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro de 2020, 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 10 de fevereiro de 2020.”, leia-se: “O pagamento da taxa de inscrição 
deverá ser efetuado até o dia 12 de fevereiro de 2020.”  
 
No subitem 2.3.4, onde se lê “A FACULDADE, em nenhuma hipótese, processará 
qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 10 de fevereiro de 2020.”, 
leia-se: “A FACULDADE, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de 
pagamento com data posterior ao dia 12 de fevereiro de 2020.” 
 
No subitem 2.4, onde se lê “Para concluir a inscrição, o candidato deverá encaminhar 
para o e-mail: inscricao_tgd@direitosbc.br, até o dia 10 de fevereiro de 2020, cópia 
dos seguintes documentos:”, leia-se: “Para concluir a inscrição, o candidato 
deverá encaminhar para o e-mail inscricao_tgd@direitosbc.br, até o dia 12 de 
fevereiro de 2020, cópia dos seguintes documentos:” 
  
 

 
 

São Bernardo do Campo, 10 de fevereiro de 2020. 
                                             
 

 
 
 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor  

 


