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EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES – CHAMADA 02/2020 

 

A Escola Paulista de Direito (EPD) comunica a abertura de processo seletivo para contratação 

de 1 professor/a em regime de dedicação parcial, para ministrar as disciplinas de História do 

Pensamento Jurídico. 

O vínculo inicial exige 2h-aula por semana de disponibilidade para ministração das 

disciplinas e garantia de disponibilidade de 20h semanais, para alocação progressiva de horas-aula com o 

decorrer do próximo semestre. 

As contratações dos/as candidatos/as aprovados/as ocorrerão a partir do dia 30 de julho de 

2020, em regime de tempo parcial, sem dedicação exclusiva ao ensino e à pesquisa.  

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

• Atribuições:  

a) ministrar a disciplina indicada;  

b) elaborar programa de ensino e materiais didáticos que contemplem propostas ativas de 

ensino, considerando aula on-line e sala de aula invertida;  

c) orientar trabalhos de conclusão de curso e projetos de iniciativa científica;  

d) atender às necessidades institucionais da EPD; 

e) participar do programa de dependência e adaptação oferecido pela instituição; 

f) propositura de pesquisa e grupos de estudos segundo orientações institucionais; 

 

• Dias das aulas:  
DISCIPLINA SEMESTRE DIA DA AULA HORÁRIO 
História do Pensamento Jurídico 1º e 2º  Quintas-Feiras - noturno 19h - 20h40min. 
 

●    Ementa:  

DISCIPLINA EMENTA 
 
 
História do Pensamento 
Jurídico 

Estudo dos fenômenos jurídicos históricos. Primeiras Civilizações. 
Grécia Antiga. Direito Romano. Idade Média. Direito Canônico. 
Direito na Modernidade. Análise histórica dos conceitos jurídicos. 
Estabelecimento de relações entre o direito português e o atual 
direito brasileiro. Histórico jurídico das relações étnico-raciais: 
culturas afro-brasileira, africana e indígena. Pensamento Jurídico 
Contemporâneo. 
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2. PERFIL 

• Formação Mínima: (a) bacharel/a em Direito; (b) Mestre em Direito ou em áreas correlatas; 

(c) Produção acadêmica, de preferência na área da disciplina. 

• Formação Complementar Desejada – não indispensáveis: (a) estar matriculado/a em mestrado 

ou ser mestre/a em Direito ou em áreas correlatas; (b) domínio da língua inglesa; (c) realizar 

pesquisas acadêmicas; (d) publicar frequentemente o resultado das pesquisas, artigos, livros, 

etc. 

• Habilidades exigidas: (a) capacidade e conhecimento, inclusive para lecionar em mais de uma 

área do conhecimento; (b) domínio e conhecimento profundo de uma das áreas exigidas e, 

pelo menos, domínio da outra respectiva área; (c) articulação e construção de raciocínio que 

relacione cotidiano, casos, jurisprudência, lei e teoria/doutrina. 

 

 

3. PROCESSO SELETIVO 

• Prazo de Inscrição: de 16 de julho até às 23h59 do dia 20 de julho de 2020.  

• Documentos: todos os documentos, indispensavelmente, devem ser enviados em formato 

PDF, para: thaisa.silva@epd.edu.br  

I. cópia simples dos diplomas referentes aos títulos indicados e comprovante de 

matrícula (no mestrado, se for o caso); 

II. cópia da dissertação e de eventual artigo (enviar apenas 1) que elenque como 

importante ou relacionado à área do curso; 

III. cópia do currículo lattes atualizado; 

IV. carta apresentando justificativas de participação no processo, narrando brevemente  

sua trajetória de vida e acadêmica1.  

V. programa de curso a partir da ementa e das observações feitas, em um total de 14 

encontros.  

• Questionário: responder até às 23h, do dia 20 de julho: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QhQEvrbz4UuFCeypyBdSjzmEY3xw

ZQpCpOMDGPnpXDlUMkpCSTRNSDJXNlJKME5ENEg4Rk1VU1NMRS4u  

 
1 Máximo 3 páginas: espaçamento 1,5, times new roman , tamanho 12, sem espaçamento anterior e posterior, margem de 2,5 
iguais. 
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• Etapas e procedimento: todas as etapas serão realizadas por uma comissão de seleção 

constituída por cinco professores e professoras nomeadas pela instituição.  

I. Análise do currículo, da carta de intenções e do artigo enviado. 

II. Entrevistas nos dias 23 e 24 de julho em horário a definir, que abordará: 

a) apresentação do programa e justificativa das escolhas feitas; 

b) apresentação de um ponto de História do Pensamento Jurídico, a ser 

escolhido pelo/a candidato/a, e como esses seriam desenvolvidos na sala - de 

10 a 15 min. 

c) eventuais questionamentos feitos pela banca.  

III. A etapa de entrevistas indicada no item II será realizada somente dentre os 

currículos de interesse da Instituição, não havendo convocação automática para a 

entrevista pelo simples fato de o/a candidato/a ter enviado currículo.  

IV. Resultado: 27 de julho, no período matutino, por e-mail. 28 de agosto no site da 

instituição. 

 

 

 

São Paulo, 15 de julho de 2020  

 

 

 

 

Soraia Dumbra 

Diretora Pedagógica 

EPD 


