FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal

EDITAL DE RETIFICAÇÃO (1) Nº 5/2020
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 5/2020, de 23 de outubro de 2020, para a Contratação de Professor por prazo
determinado, na área de Direito Civil (Departamento de Direito Privado), nos subitens a
seguir descritos, mantendo inalteradas as demais cláusulas editalícias:
3. DO PROGRAMA PARA AVALIAÇÃO DO CANDIDATO AO CARGO DE
PROFESSOR CONTRATADO
No subitem 3.2, onde se lê:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Teoria geral da responsabilidade civil
Responsabilidade civil extracontratual
Requisitos da responsabilidade civil
Dano material e moral
Garantias da indenização e seus efeitos
Responsabilidade civil dos médicos
Responsabilidade civil dos advogados, dos magistrados e dos tabeliães e
registradores
Responsabilidade civil no contrato de transporte
Responsabilidade civil do Estado
Responsabilidade civil por abuso do direito e pela perda de uma chance
Responsabilidade civil nas relações de consumo
SUCESSÕES
Capacidade e incapacidade sucessória
Aceitação, renúncia e cessão da herança
Sucessão do cônjuge ou do convivente sobrevivente
Liquidação da herança
Cláusulas proibitivas, restritivas e permissivas no testamento e a interpretação do
testamento.
Inventário, arrolamento e partilha. Sonegação, colação e redução das doações
inoficiosas.
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OBRIGAÇÕES E CONTRATOS
Teoria geral das obrigações contratuais
Princípios fundamentais do direito contratual
Formação do contrato
Interpretação do contrato
Classificação dos contratos no direito civil brasileiro
Efeitos gerais e particulares do contrato
Modalidades da extinção da relação contratual
Arras e cláusula penal
Evicção
Contrato de compra e venda
Contrato de corretagem
Contrato de empréstimo
Contrato de locação
Contrato de transporte
Contrato de seguro
Contrato de fiança
Contratos eletrônicos
Contrato de franquia
Contratos bancários
Pagamento indevido e o enriquecimento sem causa
Obrigações por atos ilícitos”
Leia-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
1.Teoria geral da responsabilidade civil
2. Responsabilidade civil extracontratual
3. Requisitos da responsabilidade civil
4. Dano material e moral
5. Garantias da indenização e seus efeitos
6. Responsabilidade civil dos médicos
7. Responsabilidade civil dos advogados, dos magistrados e dos tabeliães e
registradores
8. Responsabilidade civil no contrato de transporte
9. Responsabilidade civil do Estado
10. Responsabilidade civil por abuso do direito e pela perda de uma chance
11. Responsabilidade civil nas relações de consumo
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SUCESSÕES
12. Capacidade e incapacidade sucessória
13. Aceitação, renúncia e cessão da herança
14. Sucessão do cônjuge ou do convivente sobrevivente
15. Liquidação da herança
16. Cláusulas proibitivas, restritivas e permissivas no testamento e a
interpretação do testamento.
17. Inventário, arrolamento e partilha. Sonegação, colação e redução das doações
inoficiosas.
OBRIGAÇÕES E CONTRATOS
18. Teoria geral das obrigações contratuais
19. Princípios fundamentais do direito contratual
20. Formação do contrato
21. Interpretação do contrato
22. Classificação dos contratos no direito civil brasileiro
23. Efeitos gerais e particulares do contrato
24. Modalidades da extinção da relação contratual
25. Arras e cláusula penal
26. Evicção
27. Contrato de compra e venda
28. Contrato de corretagem
29. Contrato de empréstimo
30. Contrato de locação
31. Contrato de transporte
32. Contrato de seguro
33. Contrato de fiança
34. Contratos eletrônicos
35. Contrato de franquia
36. Contratos bancários
37. Pagamento indevido e o enriquecimento sem causa
38. Obrigações por atos ilícitos”

São Bernardo do Campo, 29 de outubro de 2020.

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa
Diretor

