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EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO 

CHAMADA 02/2022 

 

A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas – FGV Direito 

SP comunica a abertura de processo seletivo para contratação, por dois semestres 

letivos, de 1 (um/a) professor/a em regime de dedicação parcial. 

A seleção destina-se à contratação de professor/a para ministrar, no curso 

de Graduação, a disciplina obrigatória de Direitos Fundamentais, no primeiro 

semestre, em uma turma de 90 horas-aula – sendo 30 horas de atividades 

programadas –, e a disciplina obrigatória Direito Constitucional, no segundo 

semestre, numa turma de 90 horas-aula, também com 30 horas de atividades 

programadas. Os horários das disciplinas para o primeiro e segundo semestres de 

2023 serão oportunamente definidos pela Coordenadoria de Graduação. 

Os/As candidatos/as selecionados se comprometem a participar do curso de 

formação docente em ensino participativo oferecido pela FGV. 

A critério da Instituição e do interesse dos/as contratados/as, o vínculo 

poderá ser prorrogado. 

 

1. Atribuições e prerrogativas 

As contratações dos/as candidatos/as aprovados/as ocorrerão a partir de 

fevereiro de 2023, em regime de tempo parcial, sem dedicação exclusiva ao ensino 

e à pesquisa na FGV Direito SP, para a realização das atividades docentes, na área 

indicada acima, no primeiro e no segundo semestres de 2023. As atribuições do/a 

professor/a em regime de tempo parcial são: 

a) ministrar as disciplinas para as quais foi contratado/a pela FGV Direito 

SP; 

b) elaborar programas de ensino e materiais didáticos que contemplem 

adequadamente o compromisso da FGV Direito SP com a inovação no 

ensino jurídico; 

c) orientar trabalhos de conclusão de curso e projetos de iniciativa científica; 
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d) atender às necessidades institucionais da FGV Direito SP, especialmente 

àquelas decorrentes de imposição regulatória e relacionadas aos 

processos de acreditação e avaliação da Escola. 

Os horários das aulas e a remuneração do/a professor/a são aqueles 

definidos pela FGV Direito SP. 

 

2. Perfil pretendido 

2.1. Formação e percurso 

Os/As candidatos/as às vagas de professor/a em regime de tempo parcial, 

sem dedicação exclusiva, devem ter: a) grau em bacharel em Direito; b) doutorado 

em Direito ou em outro campo de conhecimento afim; c) produção acadêmica nas 

áreas de interesse da FGV Direito SP, preferencialmente nas temáticas de Direitos 

Fundamentais e Direito Constitucional. 

A Escola considerará, preferencialmente, candidatos/as cujo percurso, 

produção acadêmica de excelência e atuação profissional mantenham sinergia com 

direitos de minorias étnicas, bem como relações entre direito ambiental, mudança 

climática e direitos fundamentais. 

Títulos de doutorado obtidos no exterior apenas serão aceitos se o/a 

candidato/a comprovar as respectivas revalidações nas instituições de ensino 

nacionais. 

A Comissão de Seleção de Professores poderá aceitar a inscrição de 

candidatos/as que estejam em vias de depositar ou defender a tese de doutorado, 

desde que devidamente comprovada essa situação. 

Será valorizada a experiência docente, preferencialmente com emprego de 

métodos participativos. 

2.2. Competências e habilidades 

Os/As candidatos/as à vaga de professor/a deverão demostrar: 

a) capacidade para ministrar disciplinas e transitar em mais de uma área de 

conhecimento; 
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b) capacidade de produção acadêmica e científica de excelência; 

c) capacidade de liderar projetos de pesquisas coletivas; 

d) domínio da língua inglesa. 

A instituição valoriza os/as candidatos/as que possuam outras habilidades 

linguísticas e experiência acadêmica internacional, formação profissional ou 

acadêmica em outras áreas do conhecimento que possam enriquecer sua atividade 

docente e de pesquisa, bem como contribuir para o desenvolvimento da sociedade 

brasileira pela participação no debate público e engajamento em atividades de 

interesse da comunidade.  

A instituição levará em consideração, no caso de prorrogação do vínculo, o 

candidato que tiver: a) disponibilidade de ministrar aulas e orientar alunos no 

mestrado profissional ou acadêmico; b) conhecimento do modelo de pesquisa 

jurídica adotado no mestrado profissional e acadêmico; c) domínio de técnicas de 

ensino envolvendo análise de casos e resolução de problemas; d) produção 

bibliográfica e técnica consistente e devidamente declarada no currículo Lattes; e) 

experiência de atuação anterior em cursos de pós-graduação stricto sensu; f) 

possibilidade de migrar futuramente para o regime de tempo integral, caracterizado 

pela dedicação de 40 horas semanais à FGV Direito SP. 

2.3. Áreas do conhecimento e tipo de atuação  

Direitos Fundamentais e Direito Constitucional: a Escola considerará, 

preferencialmente, candidatos/as cujo percurso, produção acadêmica de 

excelência e atuação profissional demostrem aderência e potencial de 

desenvolvimento de atividades acadêmicas relativas à área de Direito 

Constitucional e Direitos Fundamentais. A área de Direito e Constitucional abarca 

a função da separação de Poderes no direito constitucional moderno, bem como a 

Federação e o controle da constitucionalidade. No campo dos Direitos 

Fundamentais, o objetivo é inserir os alunos na lógica de direitos humanos 

fundamentais e nos desenhos institucionais criados para sua garantia e defesa, 

buscando gerar a habilidade de realizarem juízos jurídicos nessa área. Procura-se 

identificar variáveis jurídicas em um problema, compreender fenômenos sociais e 

políticos, relacionar informações de fontes diversas, analisar situações-problema, 

sintetizar argumentos oralmente e na escrita, realizando leituras críticas. 
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Conhecimento interdisciplinar e capacidade de promover um ensino participativo 

são essenciais. 

3. Apresentação de candidaturas  

As inscrições deverão ser encaminhadas, unicamente por meio eletrônico, 

até 28/11/2022, para o endereço csp.direitosp@fgv.br, identificadas pelo título 

“Processo Seletivo para Professor/a de Graduação 2023”.  

O mesmo endereço eletrônico acima indicado poderá ser utilizado para a 

solicitação de esclarecimentos e a resolução de dúvidas sobre o processo seletivo. 

A solicitação de inscrição deverá ser acompanhada dos seguintes arquivos 

eletrônicos: 

a) cópia da tese de doutorado e/ou dissertação de mestrado (quando 

existir); 

b) cópia de até três publicações acadêmicas que o/a candidato/a considere 

mais significativas, sendo ao menos uma dela produzida nos últimos três 

anos; 

c) cópia do currículo Lattes (CNPq); 

d) carta de intenções; 

e) duas cartas de recomendação; 

f) plano da disciplina de Direitos Fundamentais,1 com base na ementa 

anexa, mas acrescentando os objetivos pedagógicos (competências e 

habilidades), temas aula a aula (2 encontros presenciais de 1h40 por 

semana, mais 1 atividade programada semanal, também de 1h40, 

durante 15 semanas), metodologia, critérios de avaliação e bibliografia 

básica. 

O plano da disciplina, consubstanciando um conjunto de seleções e 

exclusões de temas, textos e métodos, deverá expressar a perspectiva acadêmica 

e os recortes didático-pedagógicos adotados pelo/a candidato/a para o ensino do 

objeto de seu campo de especialidade. O plano de disciplina elaborado pelo/a 

                                            
1 No Anexo I constam as ementas de Direitos Fundamentais e de Direito Constitucional para que 
o/a candidato/a tenha conhecimento do que tem sido ministrado para a turma, caso aprovado/a. 
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candidato/a será um dos itens de avaliação da candidatura, mas não será, 

obrigatoriamente, o plano que o/a professor/a contratado/a ministrará. 

 

4. Processo de seleção do/a professor/a 

Os/As candidatos/as pré-selecionados serão chamados/as para entrevista, 

que poderá ser on-line ou presencial. Na ocasião da entrevista também deverá ser 

comprovado o domínio da língua inglesa. Para tanto, além de outras formas de 

comprovação, serão aceitos os seguintes certificados (obtidos há, no máximo, dois 

anos): Toefl, lelts ou Cambridge ESOL. 

Com base na avaliação prévia do material apresentado quando da inscrição, 

a FGV Direito SP reserva-se o direito de não convocar para essa fase qualquer 

dos/as inscritos/as no processo seletivo. 

A Comissão de Seleção, assegurada a excelência acadêmica dos/as 

candidatos/as, também levará em consideração o objetivo da FGV Direito SP de 

ampliar a pluralidade e diversidade de seus quadros. 

Só serão divulgados pela FGV Direito SP os nomes dos/as candidatos/as 

aprovados/as no processo seletivo. 

A FGV Direito SP reserva-se o direito de não contratar nenhum/a dos/as 

inscritos/as. 

São Paulo, 25 de outubro de 2022. 
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Anexo 

 

Direitos Fundamentais (90h/a) 

Ementa 

A disciplina de Direitos da Pessoa Humana terá duas partes: Na primeira, 

apresentará aos alunos a institucionalidade dos direitos frente a construção do Estado e 

os mecanismos constitucionais desenvolvidos para preservação dos direitos frente ao 

poder. Na segunda, apresentará as questões mais relevantes de uma teoria integrada dos 

direitos humanos e fundamentais, a lógica, fundamentação e conteúdo dos direitos de 

Dignidade, Igualdade e Liberdade. 

 

Direito Constitucional (90h/a) 

Ementa 

Objetivo central da disciplina é analisar e compreender as formas e a função da 

separação de poderes no direito constitucional moderno, com ênfase no direito positivo 

brasileiro. O curso é norteado por duas opções. 

A opção teórica consiste em analisar a Constituição enquanto conjunto de normas 

jurídicas e também de práticas políticas-institucionais. Para evitar a unilateralidade são 

apresentadas essas duas concepções, tentando detectar, em cada tópico, os pontos de 

convergência e de conflito entre ambas. O curso permite ao aluno entender a lógica das 

instituições políticas que são organizadas mediante normas de direito constitucional e as 

formas de surgimento de normas e institutos mediante práticas políticas. Em paralelo, 

deve-se tornar claro o papel das normas jurídicas e da “tecnicidade” no tratamento de 

questões políticas, como o impeachment, o estado de sítio e a declaração de 

inconstitucionalidade. 

A opção pedagógica consiste em adotar a perspectiva da controvérsia no 

tratamento de questões de direito constitucional. Isso decorre da observação das 

incessantes divergências doutrinárias e jurisprudenciais (o direito como conceito 

“essencialmente controvertido”) e também da polarização dos modelos adotados pelas 

Constituições (Federação vs. Estado unitário; hierarquia vs. independência dos poderes; 

controle de constitucionalidade difuso vs. concentrado). As mudanças históricas no direito 

constitucional não são indícios de obscuridade e arbitrariedade, mas obedecem a 



 

7 

regularidades. As opiniões divergentes são sedimentadas e apresentam continuidade, 

possibilitando classificar autores, posições e tradições institucionais em modelos e escolas 

de pensamento. 

Μaterial utilizado para o curso: 

(i). textos clássicos sobre as instituições e princípios estudados; 

(ii). manuais e livros-texto que oferecem informações básicas e permitem a 

discussão crítica sobre institutos do direito brasileiro e estrangeiro; 

(iii). artigos e capítulos de livros sobre temas estudados; 

(iv). discussão de argumentos e dados jurisprudenciais que permitem entender 

o uso de conceitos e teorias na prática. 

As aulas são organizadas de forma socrática, estimulando a participação ativa dos 

estudantes no intuito de problematizar e aprofundar os conhecimentos adquiridos nas 

leituras prévias obrigatórias. O professor fomenta as dúvidas e estimula a apresentação de 

fundamentações satisfatórias, levando os alunos a buscar subsídios no material disponível, 

não se satisfazendo com posicionamentos de senso comum. Em paralelo, o aluno 

desenvolve a capacidade de compreender textos teoricamente exigentes e de dialogar com 

práticas decisórias, entendendo sua lógica. Finalmente, o curso estimula o aluno a redigir 

textos, apresentando e criticando opiniões alheias e justificando seu posicionamento. 


