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COMUNICADO N.º 01 - ESCLARECIMENTOS 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

 
A Comissão Permanente de Concursos para Admissão de Docentes - CPCAD, 
instituída pela Resolução GFD nº 03, de 18 de março de 1997, e constituída pela 
Portaria GFD nº 363, de 27 de outubro de 2022, ambas do Diretor da Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, considerando a previsão do 
subitem 9.3 do Edital de Abertura de Concurso Público n.º 01/2022 de que as 
respostas às consultas que importarem relevância a todos os candidatos, diante de 
eventuais omissões ou contradições verificadas no texto editalício, serão publicadas no 
site institucional www.direitosbc.br, menu “Minha FDSBC / Institucional / Concursos / 
Concursos Públicos e Processos Seletivos para Contratação de Servidores”, 
RESOLVE tornar públicos os esclarecimentos aos questionamentos a seguir arrolados, 
os quais passam a integrar o instrumento convocatório: 
 
1.º Questionamento: “Acerca do edital em si, o item 5.2.2.3 diz que serão 
consideradas as publicações dos últimos 03 (três) anos. Assim, qual será o termo 
inicial dessa contagem temporal? A data de publicação do edital, a data da 
disponibilização dos documentos indicados ou outra data a ser definida pela 
comissão?” 
Resposta ao 1.º Questionamento: O termo inicial da contagem temporal será a data 
da publicação do Edital de Abertura de Concurso Público n.º 01/2022, a saber, 
11/11/2022. Serão consideradas as publicações dos últimos 03 (três) anos que 
antecederem à data da publicação do edital de abertura do concurso em questão, ou 
seja: 11/11/2019 a 11/11/2022. Alertamos ainda que o candidato deverá acompanhar 
todas as informações no endereço eletrônico www.direitosbc.br através do menu 
“Minha FDSBC / Institucional / Concursos / Concursos Públicos e Processos Seletivos 
para Contratação de Servidores”. 
 
2.º Questionamento: “Ainda a respeito do item 5.2.2.3 mas também a respeito do item 
5.4.1, a forma de submissão da documentação indicada nesses itens será indicada 
posteriormente?” 
Resposta ao 2.º Questionamento: Conforme previsto no subitem 5.4.1 do Edital de 
Abertura de Concurso Público n.º 01/2022, a submissão da documentação indicada se 
dará na mesma plataforma em se realizou a inscrição, acessível pelo endereço 
eletrônico https://processoseletivo.direitosbc.br/. Lembramos que somente os 
candidatos classificados para a 2ª fase terão a condição de anexar a documentação 
indicada. 
 
3.º Questionamento: “Pergunto isso, pois os itens falam em versões digitalizadas de 
publicações e titulações, o que presumo imponha ao candidato o ônus de digitalizar 
o(s) livro(s) de sua autoria na hipótese de serem exclusivamente físicos. Esse 
entendimento está correto?” 
Resposta ao 3.º Questionamento: Deverão ser anexados, no mínimo, arquivos 
digitais do índice e da ficha catalográfica. Quando se tratar de obra coletiva, incluir, no 
mínimo, o arquivo digital da primeira página do artigo, de forma que se visualize o título 
e a autoria. 
 
4.º Questionamento: “Por fim, há um documento específico considerado apto e 
adequado para a comprovação de exercício em instituição de ensino superior ou basta 
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a declaração de rendimentos e o resumo de aulas ministradas emitida pela 
instituição?" 
Resposta ao 4.º Questionamento: Deverá ser apresentada certidão expedida pela(s) 
instituição(ões) de ensino superior com a indicação do(a) cargo/função assumido(a), 
bem como do período exercido no magistério (período de aulas ministradas pelo 
candidato) e/ou outros documentos assemelhados, que permitam aferir o(a) 
cargo/função e o período exercido, sem prejuízo da realização de diligências que se 
fizerem necessárias. 
 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente 
Comunicado. 
 
 
 

São Bernardo do Campo, 24 de novembro de 2022. 
 
 

Prof. Dr. Rui Décio Martins  
Presidente da CPCAD 

 
 

Prof. Dr. Marcelo Koch Vaz 
Membro 

 
 

Profa. Dra. Patrícia Caldeira Zamarrenho 
Membro 
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