
 
 

EDITAL Nº 028/2019, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
Concurso Público de provas e de títulos nº 001/2019 para seleção e contratação de 
Professor de Carreira para disciplina Direito Empresarial I, integrante do 
Departamento de Direito Privado para compor o quadro de carreira de Professor 
Universitário da FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA- FDF.  
HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO. 
 
 

O Diretor da Faculdade de Direito de Franca, Professor Dr. Décio Antônio Piola, no uso das atribuições que lhes 

são conferidas por lei e nos termos do Concurso Público nº 1/2019, referente ao Edital nº. 28/2019 – para 

compor o quadro de carreira de Professor de Carreira para a disciplina de Direito Empresarial I, integrante do 

Departamento de Direito Privado, da Faculdade de Direito de Franca, e considerando, todos os atos praticados, 

inclusive o minucioso relatório da Comissão de Coordenação e Execução do Processo Seletivo, FAZ SABER a 

todos os interessados que HOMOLOGA o Concurso Público nº 1/2019, referente ao Edital nº. 28/2019, para 

compor o quadro de carreira de Professor de Carreira para a disciplina de Direito Empresarial I, integrante do 

Departamento de Direito Privado, considerando o interesse e a necessidade da Instituição de Ensino, e 

CONVOCA o candidato classificado em primeiro lugar Direito Empresarial I (inscrição nº. 010). O candidato 

convocado deverá comparecer no próximo dia 7 (sete) de fevereiro de 2020 às 9h com a finalidade de realizar 

exame médico admissional e efetivar os atos de contratação, na forma do Edital, munido de documentação 

necessária para a contratação, tudo a fim que se produzam todos os seus efeitos de direito. Franca, 4 de 

fevereiro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Décio Antônio Piola 

Diretor da Faculdade de Direito de Franca 

(assinado no original) 

 

 

Certidão: Certifico, no exercício de minhas atribuições de secretário da Faculdade de Direito de Franca, que a 

homologação e a convocação supra, foram afixados nesta data mural/átrio da Instituição para produzir os seus 

efeitos legais. 

 

 

 
Franca, 4 de fevereiro de 2020. 

 
Hugo José Marangoni 

Secretário  
(assinado no original) 


