
 
 

FACULDADE GUANAMBI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO 

MESTRADO EM DIREITO 

 

SELEÇÃO DOCENTE 

Edital nº 01/2017 

 

A Faculdade Guanambi, localizada no município de Guanambi, na 

Bahia, torna público o presente edital de seleção de professor-pesquisador 

para integrar o quadro de docentes permanentes do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Direito da FG, área de concentração 

“Fundamentos e Efetividade do Direito”, cujas linhas de pesquisa são “Ética, 

autonomia e fundamentos do Direito” (LP1) e “Democracia, processo e 

efetividade do Direito” (LP2): 

 

I. Vaga: uma vaga de professor doutor, 40 h/a semanais, para 

contratação imediata. 

II. Requisitos mínimos: título de doutor em direito ou áreas afins, obtido 

preferencialmente há mais de três anos; preferencialmente com 

experiência docente em pós-graduação stricto sensu e em atividades de 

pesquisa, bem como em orientação de dissertações; produção 

intelectual qualificada de acordo com os critérios da área na CAPES; e 

sem vinculação a outro PPG. 

III. Documentos para inscrição: documento de identidade, diploma de 

doutorado, reconhecido e registrado conforme as exigências legais; CV 

Lattes atualizado; pré-projeto de pesquisa com aderência à área de 

concentração. 

IV. Processo de Seleção: a primeira etapa (eliminatória) consistirá na 

avaliação dos currículos e dos projetos de pesquisa; a segunda etapa 



 
 

(classificatória) consistirá em entrevista a ser realizada pela Banca 

Examinadora.  

V. Prazos e Procedimentos: os documentos para inscrição deverão ser 

enviados em formato eletrônico, por e-mail, para 

mestrado@faculdadeguanambi.edu.br, conforme o prazo indicado no 

cronograma. A divulgação dos resultados será comunicada aos 

candidatos, individualmente. 

 

CRONOGRAMA 

Etapas Datas 

Inscrição e Envio de Documentos até 10/04/2017 

1ª Etapa: análise dos CVs e 
Projetos 

11/04/2017 

Resultado da 1ª Etapa 12/04/2017 

2ª Etapa: Entrevista 13/04/2017 

Resultado final 17/04/2017 

 

VI. Informações: Secretária do Mestrado em Direito, Tel.: (77) 3451-8454, 

E-mail: mestrado@faculdadeguanambi.edu.br.  

Guanambi, 1º de abril de 2017. 

 

Prof. Dr. Fábio Corrêa Souza de Oliveira 

Diretor da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito 

 

Prof. Dr. André Karam Trindade 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Direito. 
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