
 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

STRICTO SENSU EM DIREITO (PPGD) 

 
 

SELEÇÃO DE DOCENTE 

Edital Nº 01/2022 – PPGD 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD), da Universidade Estácio de Sá, 

comunica a abertura das inscrições para a seleção de Professor Permanente e Professor  

Colaborador para integrar os seus quadros. 

 
1. Requisitos mínimos exigidos 

– Título de Doutor em Direito reconhecido pela CAPES, preferencialmente, ou em área afim. 

– Experiência, verificável no currículo Lattes, na elaboração e no desenvolvimento de projetos 

de pesquisa em áreas temáticas relacionadas à área de concentração Direito Público e 

Evolução Social e, pelo menos, a uma das linhas de pesquisa, quais sejam: Acesso à Justiça e 

Efetividade do Processo e Direitos Fundamentais e Novos Direitos. 

– Produção científica que apresente relação com a área de concentração e linha(s) de pesquisa, 

e compatível com as exigências da área do Direito. 

 

2. Documentos/informações necessários para inscrição de candidatos 

– Preenchimento da Ficha de Inscrição eletrônica disponível no link: 

https://forms.office.com/r/bppLzxgNbg 

 

3. Vagas (Cadastro de Reserva/Contratação) 

– 8 (oito) vagas para Professor Permamente  e ou Professor Colaborador em concorrência 

interna para docentes contratados via CLT da Universidade Estácio de Sá 

– 4 (quatro) vagas para Professor Permanente ou Colaborador em concorrência externa para 



os demais candidatos. 

O número de vagas em cada categoria (internos/externos) pode ser alterado de acordo 

com a quantidade de inscritos/aprovados no processo seletivo, podendo haver 

remanejamento de vagas de uma categoria para a outra (internos/externos), de forma a 

respeitar o número total de vagas publicadas. 

 

4. Seleção 

–  1ª Etapa: Avaliação do currículo e convocação para entrevista. 

–  2ª Etapa: Entrevista para explicitar o currículo, apresentar o projeto de pesquisa e justificar o 

projeto de disciplina. 
– 3ª Etapa: Resultado preliminar e convocação para apresentação das condições de 

preenchimento do cadastro de reserva ou de contratação 
– 4ª Etapa: Resultado Final do cadastro de reserva ou de contratação 

 
5. Banca examinadora 

– Integrada pelos seguintes Professores Doutores: Carlos Eduardo Adriano Japiassú 

(Coordenador do PPGD), Eduardo Manuel Val (Coordenador–Adjunto do PPGD), Adriano 

Moura da Fonseca Pinto ( Coordenador-Adjunto do PPGD),  Lênio Luiz Streck (Professor do 

PPGD) e  Fabio Corrêa Souza de Oliveira (Professor do PPGD). 

 

6. Condições e requisitos: 

 

–  Aprovação para o cadastro de reserva e aceitação formal à 3ª Etapa do item 5. do presente 

Edital. 

–  Confimação das vagas em cadastro de reserva. 

–  Regime de trabalho CLT e  Bolsa de Pesquisa podendo totalizar até 40h semanais. A carga 

horária será informada ao candidato aprovado na 3ª Etapa do item 5. do presente Edital.  

– Aos candidatos já docentes contratados via CLT da Universidade Estácio de Sá, será utilizada 

a mesma matrícula e as atividades já existentes devem ser compatíveis em carga horária com 

o PPGD. 

–  Desincompatibilização de outro vínculo de Professor Permanente em PPG de out ra IES 

será exigida para a  admissão na UNESA, no caso de aprovação. 

 



7. Calendário 
 

Evento Datas 

Preenchimento da Ficha de Inscrição eletrônica 

disponível no link: 

https://forms.office.com/r/bppLzxgNbg 

 

17 a 26/01/2022 

1ª Etapa: Análise curricular, seleção  e 

convocação dos aprovados para entrevista. 

31/01/2022 

2ª Etapa: Entrevista via plataforma digital com 

aprovados na 1ª Etapa. 

02/02/2022 

3ª Etapa: Resultado preliminar e convocação para 

apresentação das condições de preenchimento do 

cadastro de reserva ou de contratação. 

03/02/2022 

4ª Etapa: Divulgação do resultado final e 

confirmação do cadastro de reserva ou de 

contratação. 

07/02/2022 

 
                                     Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2022 

 

 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Adriano Japiassú 

Coordenador do PPGD/ UNESA 


