
 

   

 

34º PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR 

QUADRO COMPLEMENTAR – UCB – 2010 
 
EDITAL Nº 34 /2010, 2 DE AGOSTO DE 2010. 
Este Edital estabelece os procedimentos gerais para o processo seletivo para credenciamento de Professor 
Adjunto I - UCB para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O presente processo seletivo será regido por este Edital e de acordo com os procedimentos de 

contratação da UCB. 
1.2. O Processo Seletivo visará ao provimento de cadastro reserva para o cargo de Professor Adjunto I no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito. 
1.3. As vagas serão destinadas ao ensino no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, de 

acordo com o contido no item 1.4, devendo contemplar uma carga horária mínima de 12 horas semanais 
em sala de aula, sendo que tais horas incluirão disciplinas no Programa de Graduação e na Pós-
Graduação em Direito, com a alocação de horas extraclasse, de acordo com as normas da UCB e 
designação da Direção do Curso. O total das horas de sala de aula e extra-classe poderá atingir o total 
de 40 horas semanais. 

1.4. Áreas de atuação: 
Área de Concentração: Direito Econômico, Financeiro e Tributário 
Linhas de Pesquisa 
1.4.1. Direito Tributário Contemporâneo. 
1.4.2. Análise Econômica do Direito. 
1.4.3. Pressupõe-se que o candidato seja apto a ministrar disciplinas das respectivas Linhas de Pesquisa 

do Programa, a exemplo de: 
• Direito Tributário Contemporâneo: Direito Constitucional Tributário, Tributação do Consumo, Teoria 

do Planejamento Tributário e Processo Tributário Administrativo e Judicial. 
• Análise Econômica do Direito: Análise Econômica do Direito Privado, Direito Econômico: Intervenção 

do Estado no Domínio Econômico, Análise Econômica do Direito Tributário, Direito & Regulação e 
Direito & Concorrência, Teoria da Escolha Pública e Neo-Institucionalismo. 

 

2. DO CARGO 
2.1.  Cargo: Professor Adjunto I.  
2.2. Regime de Trabalho: RTV (Regime de Tempo Variável) 
2.3. Descrição das Atividades de Ensino e Pesquisa: 

2.3.1. Ensino em sala de aula, presencial, com carga horária mínima de 12 horas distribuídas entre o 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e outros Programas da Graduação ou Pós-
Graduação da UCB, em especial o Programa de Graduação em Direito. 

2.3.2. Atividade de Pesquisa em Projetos aprovados de acordo com os regulamentos da UCB. 
2.3.3. Atividades de coordenação de Grupos de Pesquisa e Extensão. 
2.3.4. Publicações ligadas à pesquisas efetuadas no âmbito do Programa. 
2.3.5. Orientação e co-orientação no âmbito do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e 

em outros Programas da UCB. 
2.3.6. Organização e editoração de revistas publicadas no âmbito do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Direito.  
2.3.7. Organização de eventos e outras atividades complementares no âmbito do Programa. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
3.1. Ter sido aprovado no Processo Seletivo. 
3.2. Ser portador de título exigido de Doutor (não necessariamente em Direito). 
3.3. No momento da investidura no cargo, não estar vinculado a outra Instituição de Ensino Superior, 

independentemente de ser na graduação ou pós-graduação da IES, condição que deverá manter durante 
toda a vigência do vínculo empregatício com a UCB, salvo se houver expressa autorização da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UCB. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
O candidato deverá realizar a inscrição no período de 2 de agosto a 4 de outubro de 2010.  
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler o edital e certificar-se de que preenche todos os pré-
requisitos exigidos.  
 
4.1. Público Interno 

4.1.1. As inscrições deverão ocorrer por e-mail com o envio do Currículo Lattes atualizado e demais 
documentos mencionados no item 5.1, para: rh.talentos@ucb.br, com cópia para 
mdireito@pos.ucb.br, especificando no assunto: PSDI - Stricto Sensu em Direito.  

4.1.2. As inscrições fora de prazo ou com documentação incompleta não serão aceitas. 
4.1.3. Para concorrer à vaga o candidato não poderá estar afastado do emprego. 
4.1.4. Não ter recebido nenhuma ocorrência funcional (negativa) nos últimos 12 meses. 
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4.1.5. Obter avaliação de desempenho satisfatória.  
 

 

4.2. Público Externo 
4.2.1. As inscrições deverão ocorrer no site da UCB: www.ucb.br no link: Trabalhe Conosco  com o 

cadastro do currículo na vaga pretendida. Os candidatos deverão encaminhar por e-mail uma cópia 
do currículo lattes atualizado, bem como os demais documentos mencionados no item 5.1 para: 
rh.talentos@ucb.br, com cópia para mdireito@pos.ucb.br, especificando no assunto: PSDI - Stricto 
Sensu em Direito.   

 

4.3. Pessoas com Necessidades Especiais 
4.3.1. A UCB incentiva que pessoas com necessidades especiais participem do presente processo 

seletivo, garantindo-lhes a igualdade de condições com os demais candidatos. 
4.3.2. O candidato com necessidades especiais poderá requerer, no ato da inscrição, tratamento 

diferenciado para a realização das provas e entrevistas, indicando as condições de que necessita 
para a sua realização. 

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
O processo constará das seguintes etapas: 
5.1. Primeira Etapa (eliminatória): Análise Curricular e Propostas. 

Uma Banca Examinadora, designada pelo Diretor do Programa de Pós-Graduação em Direito, fará a 
seleção dos candidatos, com base nos “Currículos Lattes”, dos Artigos Científicos e dos Projetos de 
Pesquisa e de Integração e escolherá no mínimo três e no máximo cinco candidatos por vaga para as 
etapas seguintes, inclusive para as vagas de cadastro reserva.  Os seguintes documentos devem ser 
apresentados pelos candidatos: 
 

(i) O Projeto de Pesquisa  constitui a proposta de pesquisa que o candidato se propõe a 
realizar nos próximos anos (mínimo 2), caso venha a integrar o Corpo Permanente do 
Programa.  O Projeto deverá indicar claramente a sua relação com a Área de 
Concentração do Programa e a Linha de Pesquisa a cuja vaga concorre o candidato.  É 
permitido, contudo, que o conteúdo do Projeto integre mais de uma Linha de Pesquisa, 
desde que indicada a Linha a que estará concorrendo. A aprovação do projeto pela Banca 
Examinadora, não implica necessariamente a aprovação do mesmo pelas instâncias 
internas da UCB. O projeto deverá ter no máximo 8 páginas (com espaço 1,5 entre linhas, 
Times New Roman tipo 12) incluindo a parte pré-textual e excluída a bibliografia. 

(ii) O Projeto de Integração com a Graduação  constitui proposta de atividades que o 
candidato sugere e se propõe a implementar nos próximos anos para aproximar as 
atividades do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito com a Graduação em 
Direito e/ou com os demais programas da UCB, caso venha a integrar o Corpo Permanente 
do Programa. A aprovação do projeto pela Banca Examinadora, não implica 
necessariamente a aprovação do mesmo pelas instâncias internas da UCB. O projeto 
deverá ter no máximo 8 páginas (com espaço 1,5 entre linhas, Times New Roman tipo 12) 
incluindo a parte pré-textual e excluída a bibliografia. 

(iii) O Artigo Científico  deve versar sobre tema da Área de Concentração do Programa e da 
Linha de Pesquisa a cuja vaga concorre o candidato (o Artigo poderá abranger mais de 
uma Linha de Pesquisa, desde que indicada a Linha a que estará concorrendo), deverá ter 
no máximo 20 páginas (mesma formatação do Projeto de Pesquisa), conter resumo, 
abstract, palavras-chave e seguir as normas da ABNT, devendo as referências serem feitas 
no sistema numérico em nota de rodapé. O artigo deve ser inédito (mas pode ter sido 
apresentado em congressos ou disponibilizado como Working Paper) e refletir a 
capacidade de o candidato gerar conhecimento. Meras revisões bibliográficas são 
desincentivadas. 
 

5.2. Segunda Etapa (classificatória): Prova técnico-didática 
O candidato realizará, conforme calendário especificado no item 7.1, por meio de uma apresentação oral, 
na modalidade aula expositiva, à Banca Examinadora, que fará a argüição do candidato após a 
exposição, com tema divulgado por ocasião do agendamento da banca. A aula deverá ser programada 
para 30 minutos, no máximo, com argüição no mesmo tempo. A Banca Examinadora questionará o 
candidato, com pergunta, réplica e tréplica. 

5.3. Terceira Etapa (classificatória): Entrevista 
A entrevista será conduzida pelos membros da Banca, com duração máxima de trinta minutos e versará 
sobre o Projeto de Pesquisa, o Projeto de Integração e o Artigo Científico apresentados e outros temas 
relacionados às atividades acadêmicas, a critério da Banca. 

5.4. Quarta Etapa (classificatória). Avaliação final 
Após as bancas, o grupo avaliador reunir-se-á e, por votação e registro em ata, indicará o candidato 
aprovado para a vaga e a classificação dos candidatos remanescentes, que constituirão cadastro 
reserva.  

 

6. DA BANCA EXAMINADORA 
A constituição da Banca Examinadora seguirá os procedimentos de contratação de docentes da UCB e 
deverá ter a seguinte configuração:  



 

   

• 2 Professores do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito, sendo um da linha de 
Pesquisa 1 (Direito Tributário Contemporâneo), e outro da Linha de Pesquisa 3 (Análise Econômica do 
Direito); 

• O Diretor do Programa de Pós-Graduação em Direito; 
• O Diretor do Programa de Graduação em Direito; e 
• 1 Professor da UCB do Programa de Pós-Graduação em Economia ou em Educação.  

 
7. DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

7.1. As etapas do processo seletivo deverão respeitar o calendário da Tabela:  
 

Procediment os e etapas  Datas Local/Horário  
Inscrição  1º/08/2010 a 

04/10/2010 
Via e-mail para os locais 
indicados no Edital 

Primeira Etapa: Análise Curricular e Propostas 06/10/2010 a 
24/10/2010 

Campus II da UCB 

Divulgação do resultado da primeira etapa 25/10/2010 Campus II da UCB e 
website do Programa 
(mdireito.ucb.br) 

Segunda Etapa: Prova Técnico-Didática (apresentação de 
aula) 

05/11/2010 Campus II da UCB 

Terceira Etapa: Entrevista 06/11/2010 Campus II da UCB 
Quarta Etapa e Divulgação do resultado final – apenas dos 
três selecionados 

12/11/2010 Campus II da UCB e 
website do Programa 
(mdireito.ucb.br) 

  
7.2.  A Universidade terá a prerrogativa de alterar as datas estabelecidas no calendário acima, as alterações 

serão comunicadas ao aos candidatos e disponibilizadas no website do Programa (mdireito.ucb.br).  
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. A inscrição do candidato implicará aceitação das normas do Processo Seletivo contidas neste Edital e nos 

demais procedimentos da UCB. 
8.2. Sendo selecionado o candidato interno, ficará a responsabilidade das chefias envolvidas no processo 

seletivo interno, a negociação referente à data de transferência. 
8.3. Existindo candidatos classificados, estes ficarão no Banco de Talentos por um período de 12 (doze) 

meses aguardando novas vagas. 
8.4. A UCB não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não recebidas por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados. 

8.5. O presente Edital traduz a intenção da UCB de preencher a vaga existente, nas condições nele 
estabelecidas, sem caráter de obrigatoriedade, podendo a Universidade valer-se de outros meios, antes, 
durante ou depois de concluído o processo para preenchimento do cargo, a seu exclusivo juízo. 

 
 
 
Antônio de Moura Borges  
Diretor do Programa de Pós-Graduação em Direito 

                                         Brígida Ferraz Zinato Abreu  
                         Gestão de Pessoas 

 
 
        
      


