COMUNICADO – APLICAÇÃO PROVA DISSERTAÇÃO
Edital n. 032/2021
Processo Administrativo / Protocolo n. 226/2021
Data das Inscrições: 16/11/2021 até 03/12/2021 às 17h.
Objeto: PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO SUBSTITUTO A SER CONTRATADO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO OU PRECÁRIO PARA CADASTRO RESERVA N. 001/2021.

A Faculdade de Direito de Franca - FDF, Autarquia Pública de
Ensino Superior, por meio de seu Diretor, Prof. Dr. José Sérgio Saraiva, e, a representante e
Presidente da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo n. 01/2021, Prof. Dra. Lislene
Ledier Aylon, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente comunicado:
1.
A prova de dissertação marcada para o dia 22/12/2021, às 09
horas, será realizada no Salão Nobre da FDF, localizada à Av. Major Nicácio, n. 2377, bairro
São José, na cidade de Franca, estado de São Paulo, CEP: 14.401-135.
2.
Os candidatos deverão chegar ao local de provas com
antecedência mínima de 15 (quinze) minutos, munidos de documento pessoal com foto,
comprovante de vacinação e caneta azul ou preta.
3.
É obrigatório o uso de máscara de proteção facial que cubra
totalmente o nariz e a boca, sendo proibido o ingresso e a permanência no Salão nobre da
FDF, bem como em qualquer dependência da Faculdade de Direito de Franca, sem o uso da
máscara, exceto para o consumo de alimentos e água, desde que em um curto período.
4.
Os candidatos deverão manter distanciamento mínimo de 1,5
metros na sala de aplicação de prova.
5.
Será disponibilizado álcool em gel nos corredores da FDF,
contudo, aconselha-se a cada candidato levar seu próprio recipiente de álcool em gel, bem
como que providencie seu próprio material de proteção (máscaras, luvas, etc.).
Franca/SP, 20 de dezembro de 2021.
P.R.I.C

Prof. Dr. José Sérgio Saraiva
Diretor da FDF

Profa. Dra. Lislene Ledier Aylon
Presidente da Comissão de Avaliação do
Processo Seletivo n. 001/2021 - FDF
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