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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA  

PROFESSOR DE DIREITO EMPRESARIAL 
 
O Curso de Direito da Universidade torna pública a abertura de Processo Seletivo para o 

preenchimento de vaga de Professor Adjunto de Direito Empresarial. No processo 

seletivo serão observadas as seguintes diretrizes:  

 

1) Carga horária semanal ESTIMADA:  

         16 horas-aulas – turno da manhã  

16 horas aulas – turno da noite  

Nota: Os interessados devem ter disponibilidade para dar aulas nos horários a serem 

indicados pela Coordenação.  

2) Os candidatos devem ter titulação mínima de mestre e experiência em sala de aula.  

3) A primeira fase do processo seletivo será a de análise de currículos.  

4) Os professores aprovados na primeira fase serão chamados a participar de prova 

didática (aula sobre tema indicado pela banca examinadora).  

5) Os candidatos aprovados na segunda fase serão convocados para entrevista.  

6) A Coordenação do curso de Direito poderá contratar um ou dois professores para o 

atendimento da carga horária acima indicada.  

7) A contratação será realizada no início do ano letivo de 2011.  

8) Outras informações podem ser obtidas na Coordenação do Curso de Direito da UP, 

por telefone e e-mail indicados no rodapé desta página.  

9) O candidato deverá, necessariamente, registrar seus dados curriculares no site oficial 

da UP: 

 http://servicos.up.com.br/SisBaseCurriculos/Welcome.aspx?u=2  

10)  A inscrição no processo seletivo será realizada por e-mail endereçado à Coordenação 

do Curso de Direito, ao qual deve ser anexado o currículo Lattes do candidato. Os 

interessados deverão enviar requerimento até o dia 10 de dezembro de 2010 para o 

seguinte endereço eletrônico: direito@up.com.br.   

11)  Em caso de dúvida sobre o cadastro no site da Universidade Positivo, por favor, 

entre em contato com SERVIÇO DE SELEÇÃO DOCENTE: ssd@up.com.br.   

 

Curitiba, 29 de novembro de 2010.  
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