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EDITAL Nº 92/2013 

 

Processo Seletivo Docente  

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito 

 

A Universidade Católica de Santos – UniSantos, mediante comunicado do seu Reitor, 

Professor Me. Marcos Medina Leite, torna público o processo seletivo para a seleção de 01 (um) 

docente doutor para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – Mestrado e 

Doutorado, para integrar o quadro permanente de docentes desse programa, com regime de 

trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com as determinações e necessidades da 

UniSantos, nos termos da legislação trabalhista e das normas aplicáveis em vigor.  

 

I – Das vagas 

Será selecionado candidato para o preenchimento de 1 (uma) vaga de docente do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa em Direito. O docente desenvolverá as suas atividades 

no curso de Mestrado e no curso de Doutorado do Programa. 

 

II – Dos objetivos da contratação 

O docente será contratado para desenvolver, prioritariamente, as atividades de docência, 

pesquisa e orientação no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, e para ministrar 

disciplinas em curso de graduação afim, orientação em Programa de Iniciação Científica e 

Trabalhos de Conclusão de Curso, bem como, desempenhar atividades em colegiados de apoio 

à dinâmica da instituição. 

 

III – Dos requisitos  

Os candidatos deverão possuir título de Doutor, há pelo menos 3 (três) anos, em uma das 

seguintes áreas: Ciências Sociais, Ciência Política, Ciências Econômicas ou Relações 

Internacionais.  Exige-se experiência e produção na temática internacional, relacionadas às 

linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade 

Católica de Santos. 

 

IV – Das inscrições 

As inscrições deverão ser efetuadas, pessoalmente ou por procurador, legalmente constituído, 

no período de 17 de julho a 15 de agosto de 2013, exclusivamente na Coordenadoria de Pós-

Graduação Stricto Sensu e Pesquisa (COPOP), especificamente na Secretaria Acadêmica do 

Campus Boqueirão, situada na Av. Conselheiro Nébias, 589, térreo, em Santos - SP, de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 17h às 20h; e aos sábados, das 9h às 11h30. Durante o 

mês de julho, a Secretaria estará fechada aos sábados, sendo possível a inscrição apenas de 2ª. 
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a 6ª. feira. As informações também poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3205-5555, ramal 813 

ou pelo e-mail  posdireito@unisantos.br. 

As inscrições deverão ser feitas pessoalmente ou por terceiros, em favor de interessados (as) no 

processo seletivo, desde que mediante procuração devidamente assinada pelo interessado com 

assinatura reconhecida pelo cartório competente, na forma da lei, ou por correspondência postal, 

desde que a data do carimbo de selagem esteja dentro do prazo estipulado. 

Poderão se inscrever brasileiros e estrangeiros, observada a legislação pertinente à matéria. 

 

V – Da documentação 

Para a inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Requerimento de inscrição, fornecido pela Secretaria Acadêmica do Campus Boqueirão 

- Coordenadoria de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa (COPOP) e também 

disponível no Portal da UniSantos: www.unisantos.br.   

b) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais).   

c) Currículo Lattes atualizado; 

d) Original ou cópia autenticada do Diploma de Doutorado, obtido em curso nacional 

credenciado, ou estrangeiro, desde que devidamente reconhecido ou revalidado por 

instituição pública com competência legal para tal; 

e) Exemplares de livros, capítulos de livros e artigos publicados nos últimos quatro anos 

(2010, 2011, 2012 e 2013); 

f) Cópia autenticada da cédula de identidade e do C.P.F. e para os estrangeiros, cópia 

competente do documento de identidade autenticada, observada a legislação pertinente 

à matéria. 

Não serão aceitas inscrições de candidatos que não apresentarem todos os itens da 

documentação exigida. 

A inexatidão de dados ou declarações, bem como irregularidades na documentação aferidas em 

qualquer etapa do processo seletivo, acarretará a eliminação imediata do candidato. 

 

VI - Do local da realização do processo seletivo 

O processo seletivo será realizado no Campus Boqueirão, situado na Av. Conselheiro Nébias, 

589, Santos – SP.  

 

VII – Da Banca Examinadora  

A seleção dos candidatos será feita por uma Banca Examinadora de 05 (cinco) docentes, e 

deverá obedecer à seguinte composição: 

a) 02 (dois) docentes do Programa, escolhidos pelo Colegiado do Programa do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da UniSantos;  

mailto:posdireito@unisantos.br
http://www.unisantos.br/
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b) 01 (um) docente doutor que pertença ao quadro permanente de docentes da UniSantos, 

mas não ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu  em Direito; 

c) 02 (dois) docentes doutores que não pertençam ao quadro de docentes permanentes da 

UniSantos, a serem indicados pela Pró-Reitora Acadêmica.  

 

VIII – Das fases do processo seletivo e as suas respectivas provas 

O processo seletivo compreende três fases: 

 

Primeira Fase: Prova Escrita (peso 2,0) 

Uma lista de 05 (cinco) temas será divulgada no dia 16 de agosto de 2013, às 14 horas, pela 

Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão – Coordenadoria de Pós-Graduação Stricto 

Sensu e Pesquisa (COPOP), e encaminhada aos candidatos por e-mail. 

No dia 20 de agosto de 2013, às 9h, haverá na sala designada para realização da prova o 

sorteio do ponto do tema que será objeto da prova escrita. Os candidatos terão 03 (três) horas 

para realizar a referida prova de caráter dissertativo, não sendo permitida consulta durante a sua 

realização. 

 

Segunda Fase: apreciação e Julgamento do memorial descritivo e seus documentos 

comprobatórios pela Banca (peso 2,0) 

Os documentos serão avaliados pelos membros da Banca Examinadora por tipo: currículo 

Lattes, livros, capítulos de livros e artigos. 

A Banca levará em conta especialmente:  

a) produção em livros, capítulos de livros e artigos em periódicos especializados nos últimos 

quatro anos (2010, 2011, 2012 e 2013); 

b) a compatibilidade e a aderência da produção científica com as Linhas de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, notadamente com a área de 

concentração de Direito Internacional;  

c) experiência de docente do candidato em cursos de graduação e pós-graduação; 

d) a realização de cursos correlatos à formação acadêmica, em especial, especializações e pós-

doutorados, dentre outros;  

e) tempo de titulação de Doutorado do candidato; 

f) a participação do candidato em seminários, congressos e eventos correlatos. 

 

Terceira Fase: entrevista com os candidatos (peso 1,0) 

A Banca Examinadora entrevistará todos os candidatos, buscando aferir a experiência, 

produção, disponibilidade e projetos de trabalho dos candidatos para o Programa. 
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IX – Da forma de pontuação e classificação 

A nota da prova escrita atribuída ao candidato será calculada pela soma das notas atribuídas por 

cada membro da Banca Examinadora e dividida por 05 (cinco), observando-se o peso 2,0 (dois). 

A nota da prova de memorial atribuída ao candidato será calculada pela soma das notas 

atribuídas por cada membro da Banca Examinadora e dividida por 05 (cinco), observando-se o 

peso 2,0 (dois). 

A nota da entrevista atribuída ao candidato será calculada pela soma das notas atribuídas por 

cada membro da Banca Examinadora e dividida por 05 (cinco), observando-se o peso 1,0 (um). 

Ao final das três fases do processo seletivo, previstas no inciso VIII desse Edital, a Banca 

Examinadora aprovará a Lista dos Aprovados que deverá conter a ordem de classificação do 

primeiro ao último colocado. 

A nota final para se estabelecer a ordem de classificação dos candidatos será calculada  pela 

média das notas obtidas nas três fases, observando-se os pesos atribuídos a cada prova. 

O resultado do processo seletivo docente será homologado pelo Reitor, para a produção dos 

devidos efeitos jurídicos. 

 

X - Dos recursos 

O candidato terá o direito de impetrar um recurso que tenha por objeto o esclarecimento de uma 

determinada situação jurídica ou a modificação do resultado no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, contados a partir da divulgação oficial do resultado do processo seletivo no Portal 

da UniSantos. 

O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Acadêmica do Campus Boqueirão – 

Coordenadoria de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa (COPOP) - e destinado à Banca 

Examinadora, competente para a sua admissão e julgamento.  

 

XI – Do Calendário do Processo Seletivo Docente e divulgação dos resultados 

Período de inscrições: de 17 de julho a 15 de agosto de 2013; 

Sorteio do tema para prova escrita: 16 de agosto de 2013 

Prova escrita: 20 de agosto de 2013; 

Análise dos memoriais e outros documentos e Entrevistas pela Banca Examinadora: 21 e 22 de 

agosto de 2013; 

Publicação do resultado final do processo seletivo: 23 de agosto de 2013; 

Prazo para recursos: 24 de agosto de 2013; 

Julgamento de eventuais recursos: 26 e 27 de agosto de 2013; 

Publicação do resultado final em caso de recurso: 28 de agosto de 2013. 
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XII – Da contratação e do regime de trabalho 

A contratação do candidato selecionado respeitará a ordem de classificação divulgada pela 

Banca Examinadora, observando-se o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, 

podendo o (a) docente, nos anos subsequentes, ter sua carga horária mantida ou reduzida por 

recomendação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito, que 

avaliará as atividades desenvolvidas pelo docente. 

O cumprimento das atividades acadêmicas e administrativas observará o regime de trabalho 

previsto nas normas instituídas pela Universidade Católica de Santos, em especial aquelas 

reservadas à Coordenadoria de Pós- Graduação Stricto Sensu e Pesquisa. O candidato 

selecionado cumprirá período de experiência na forma da lei, após o qual o contrato de trabalho 

poderá ser prorrogado por tempo indeterminado, também na forma da lei.  

 

XIII - Da validade da Lista de Aprovados 

O resultado do processo seletivo terá validade de um ano, contado da data da publicação do 

resultado final. 

 

XIV – Das disposições gerais 

1. Todo candidato deverá se submeter às três fases do processo seletivo. 

2. Não haverá restituição do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição. 

3. Os documentos entregues para análise pela Banca Examinadora serão devolvidos ao final 

do processo seletivo, devendo ser retirados na Secretaria Acadêmica do Campus Boqueirão 

em até 15 (quinze) dias da publicação do resultado definitivo. 

 

 

Santos, 26 de junho de 2013. 

 

 

 

 

Prof. Me. Marcos Medina Leite 

Reitor 
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ANEXO I 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Prof. Dr. FERNANDO FERNANDES DA SILVA  

Coordenador Geral de Pós-Graduação stricto sensu e Pesquisa 

 

 

 

Eu, _____________________________________, RG nº. _____________, venho  requerer 

minha inscrição no processo seletivo para a contratação de docentes para o Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Direito dessa Universidade, nos termos do processo seletivo 

veiculado pela Unisantos. 

Declaro que aceito todos os termos ali estabelecidos. 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Declaro, outrossim, que estou plenamente ciente das normas e das condições de realização do 

processo seletivo. 

 

 

Nestes Termos, 

P. Deferimento. 

 

 

 

 

Santos, (.....) de março de 2013 

 

 


