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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES DO CURSO 

DE GRADUAÇÃO EM DIREITO PARA O SEMESTRE DE 2020.1 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

A diretora da Faculdade Luciano Feijão, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública 

a presente seleção de professor doutor em Direito para preenchimento de vagas no corpo docente do 

seu curso de graduação em Direito a partir do semestre letivo 2020.1. 

 

1. A Faculdade Luciano Feijão divulga processo seletivo para contratação de docentes do curso de 

graduação em Direito. 

 

2. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas, todas eliminatórias: 

2.1. Inscrição  

2.1.1. A triagem curricular será realizada pela coordenação do curso de Direito da Faculdade 

Luciano Feijão e levará em consideração diversos critérios tais como a aderência, 

disponibilidade, experiência docente e experiência profissional. 

2.1.2. Serão considerados aptos apenas candidatos portadores de diploma de Doutorado em 

Direito, com título obtido no Brasil ou no exterior e revalidado no Brasil por 

instituição habilitada. 

2.1.3. As inscrições estarão abertas no período de 25 de outubro a 25 de novembro de 2019, 

devendo ser realizadas via e-mail: direito@flucianofeijao.com.br  

2.1.4. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar, em anexo, via digital dos seguintes 

documentos: 

 

a)  cópia de documento de identidade e CPF; 

b)  cópia do diploma de doutorado, com referência à revalidação, se for o caso; 

c)  curriculum lattes devidamente comprovado; 
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2.1.5. No corpo do e-mail deverá constar as seguintes informações: 

1 . Nome completo; número do RG e CPF; telefone para contato; endereço; e-mail e link do 

curriculum lattes. 

2.1.6.  A inscrição apenas será homologada se a documentação estiver completa e legível, sendo 

isso de responsabilidade do candidato. 

2.1.7.  O resultado da análise curricular será divulgado através de comunicado direto aos 

candidatos, quando serão informados os nomes dos classificados para próxima etapa do 

processo seletivo prova de aula e entrevista. Serão divulgados as datas, locais e horários de 

realização via e-mail.  

 

3. DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS 

4.1 A seleção entre os(as) candidatos(as) que tiverem suas inscrições homologadas, conforme 

comunicação realizada via e-mail, será feita em três etapas distintas consistindo em: 

 

Primeira etapa – Análise dos currículos dos candidatos. 

 

Segunda etapa – Aula. Em data e horários definidos via e-mail, os(as) candidatos(as) deverão 

apresentar aula de até 30 (trinta) minutos da área de sua preferência. 

 

Terceira etapa – Entrevista. Após a apresentação da aula, o(a) candidato(a) será 

entrevistado(a), de modo a ser avaliado quanto à: 

 

a) demonstração de compreensão e capacidade de interpretação de temas 

suscitados oralmente;  

 

b) capacidade de articulação e clareza na expressão oral; 

 

c) consistência teórico-metodológica; 

 

d) capacidade de pensamento reflexivo e crítico. 
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4. DO RESULTADO FINAL 

5.1 O resultado do processo seletivo será divulgado mediante e-mail sendo responsabilidade do 

candidato acompanhar as referidas publicações via e-mail. 

5.2 O início das atividades docentes deve dar-se no semestre letivo 2020.1, devendo o candidato 

aprovado apresentar com a devida antecedência a documentação exigida pelo setor pessoal da 

IES. 

 

5. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
 

 

Evento Data 

Inscrições 24/10 à 25/11 

Resultado das inscrições via-e-mail 27 de novembro 

Aula e entrevista Marcado via e-mail 

Resultado final Via e-mail 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

7.1 Ao inscrever-se no processo de seleção, o(a) candidato(a) reconhecerá a aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital. 

7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Luciano 

Feijão. 

7.3 Quanto à seleção e a cada uma de suas etapas, não caberá recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel de Aguiar Pontes 

Diretora geral da Faculdade Luciano feijão 


