EDITAL INTERNO – Nº 01/2020.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
RERRATIFICAÇÃO
O Prof. Dr. Décio Antônio Piola, na qualidade de Presidente do Conselho
Departamental da Faculdade de Direito de Franca - FDF, FAZ SABER a rerratificação
do edital nº1/2020 referente ao processo interno simplificado para seleção por tempo
determinado para as funções de professor universitário substituto da disciplina de
Direito Tributário e Financeiro, conforme Lei Municipal Complementar n.º 256, de 17
de dezembro de 2014, o art. 15 do Plano de Carreira e o Processo Administrativo n.º
240/2020 prorrogando as inscrições para o dia 20/8/2020 às 23h59, a todos os
interessados, professores universitários do quadro permanente da Faculdade de Direito
de Franca com titulação mínima de mestre, com perfil capaz de atender a linha de
pesquisa e o conteúdo programático sequencial da referida disciplina de Direito
Tributário e Financeiro da graduação em Direito.
As inscrições podem ser feitas eletronicamente com envio da documentação
necessária ao e-mail “juridico@direitofranca.br” até às 23h59min do dia 20/8/2020,
sendo que na ocasião o candidato apresentará o requerimento conforme modelo anexo
e cópia do currículo lattes, com declaração de serem verdadeiras as informações
prestadas.
Ficam ratificadas todas as demais informações constantes do Edital.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Direito Público da
Faculdade de Direito de Franca e em grau de recurso para o Conselho Departamental
da Instituição.

Franca-SP, 20 de agosto de 2020.

Décio Antônio Piola
Diretor
Faculdade de Direito de Franca

1

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ILUSTRISSIMO SENHOR DOUTOR CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DIREITO
PÚBLICO DA FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA

NOME:
RG Nº.
CPF Nº.
ENDEREÇO:
TELEFONES:
E-MAIL:
TITULAÇÃO:
DEPARTAMENTO QUE INTEGRA O QUADRO PERMANENTE:
( ) DIREITO PÚBLICO
( ) DIREITO PRIVADO
( ) FORMAÇÃO FUNDAMENTAL
vem respeitosamente requerer sua inscrição no Processo Interno Simplificado para
seleção de professor universitário substituto da disciplina de Direito Tributário e
Financeiro, juntando para tanto os documentos necessários.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Franca-SP, _____ de agosto de 2020.

__________________________________________
Nome:
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DECLARAÇÃO
ILUSTRISSIMO SENHOR DOUTOR CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DIREITO
PÚBLICO DA FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA

DECLARO, que as informações constantes no meu curriculum lattes ora
anexado ao requerimento de inscrição são verdadeiras e comprometo-me em
apresentar os documentos e declarações nele inseridas quando solicitado pela
Faculdade de Direito de Franca- SP.

Franca-SP, ____ de agosto de 2020.

__________________________________________
Nome:
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