CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES
As Faculdades Integradas de Patos tornam pública, através deste, a abertura de processo
seletivo para contratação de professor horista para o Curso de Bacharelado em Direito.

I – Das vagas abertas para seleção:
O presente processo de seleção tem por objetivo preencher vagas e formar cadastro de
docentes para as seguintes áreas, cujos programas se encontram no Anexo I a este
edital:
a) Direito Constitucional;
b) Direito Municipal.
O candidato selecionado será convidado a assumir a função de professor horista junto
ao Curso de Bacharelado em Direito das Faculdades Integradas de Patos, com provável
aproveitamento no presente semestre de 2014 ou para composição de cadastro de
professores, tendo em vista o possível aproveitamento a partir do primeiro semestre de
2015.
II – Da seleção
O presente processo de seleção será feito via avaliação da informação curricular do
candidato e, para os candidatos habilitados, aula-teste que será avaliada por uma banca
de professores a ser designada pela Coordenação do Curso de Bacharelado em Direito.
III – Titulação Mínima
Graduação e Mestrado na área jurídica, nacionalmente reconhecidos na forma da lei.
IV – Do cronograma
O candidato deverá enviar um e-mail para direito@fiponline.com.br com o título
“Seleção de Professores de Direito” até às 22 horas do dia 23 de setembro de 2014,
anexando seu Currículo Lattes e indicando a(s) disciplina(s) que pretende lecionar.
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Os candidatos pré-selecionados serão convocados, através de publicação no site da
Instituição (www.fiponline.edu.br) ou por e-mail, em 24 de setembro de 2014, para
ministrar uma aula-teste, cujo tema, comum a todos os candidatos de cada seleção, será
divulgado no mesmo dia.
As aulas-teste terão a duração máxima de 30 minutos e serão realizadas no dia 26 de
setembro de 2014, no Curso de Bacharelado em Direito das Faculdades Integradas de
Patos (Rua Horácio Nóbrega, sem número, Bairro Belo Horizonte, Patos-PB, Bloco B),
em horário a ser divulgado quando da convocação.

Síntese do cronograma:
23 de setembro: data final da inscrição;
24 de setembro: convocação para aula-teste;
26 de setembro: realização das aulas-teste;
29 de setembro: resultado do processo seletivo.
V – Resultado do Processo Seletivo
Encerrado o processo de seleção, os candidatos classificados e eventualmente
considerados aptos a serem contratados serão devidamente comunicados através de
publicação no site da Instituição (www.fiponline.edu.br) ou por e-mail ou telefone.
VI – Das Disposições finais
Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Coordenação do Curso de
Bacharelado em Direito das Faculdades Integradas de Patos.

Patos-PB, 18 de setembro de 2014.

João Leuson Palmeira Gomes Alves
Diretor das Faculdades Integradas de Patos

André Gomes de Sousa Alves
Coordenador do Curso de Bacharelado em Direito – FIP
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ANEXO I
PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS

Direito Constitucional
Controle de Constitucionalidade: Conceito, formas e métodos. Controle difuso e
concentrado. ADIn Genérica, ADIn Por Omissão, ADIn Interventiva, ADECon,
Arguição

de Descumprimento de Preceito

Fundamental.

Administração Pública.

Funcionalismo público. Divisão de Poderes. O poder legislativo: o Senado Federal, a
Câmara dos Deputados, as comissões parlamentares, incompatibilidades parlamentares,
privilégios e prerrogativas parlamentares, inelegibilidade. Tribunal de Contas. Do
processo legislativo: a elaboração legislativa. O poder judiciário. O Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Especializada e a Justiça Comum.
Funções essenciais à justiça: Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública. O
Poder Executivo: do Presidente da República e suas atribuições, do Vice-Presidente, dos
ministros de estado, inelegibilidade, impeachment. Estado de sítio e medidas de
emergência: princípios gerais. Da ordem econômica e social: princípios da ordem
econômica, a igualdade diante da lei, a legislação trabalhista, a legislação "anti-trust", o
direito de propriedade, a desapropriação, o sindicalismo, os capitais estrangeiros, a
inflação, o desenvolvimento econômico e social e a reforma agrária. Orçamento e leis
orçamentárias. Constituição brasileira e a educação e cultura. Sistema Tributário
Nacional.

Direito Municipal
O Município como ente federativo. Princípios essenciais à organização administrativa
do município. Lei Orgânica Municipal. Executivo Municipal. Câmara Municipal.
Responsabilidade político- administrativa dos vereadores e dos prefeitos. Orçamento
municipal. Estatuto da Cidade e política urbana. Plano Diretor. Gestão democrática da
cidade.

