EDITAL Nº 001/2019
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES / FUNORTE
A Faculdade Funorte de Januária torna público a abertura de inscrições para a seleção de candidato para o cargo de
Professor Assistente, com vistas a formação de cadastro de reserva, em cursos da Instituição..
I INSCRIÇÃO
1.1

Para se inscreverem os interessados deverão entregar o currículo, devidamente documentado (comprovado)
conforme item 2.1 deste Edital, à Diretoria Acadêmica da instituição, Campus Funorte Januária, situada à Praça
Tiradentes, 164, Centro de Januária - MG.

1.2

Período de inscrição: 09/07/2019 a 12/07/2019, das 8h às 19h.

1.3

Não serão aceitas documentações enviadas por sedex.

1.4

A inscrição é gratuita.

II ETAPAS DO PROCESSO
2. 1ª Etapa
2.1 - Análises do currículo documentado:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Currículo Lattes Atualizado (últimos 6 meses)
Cópia de diploma, devidamente registrado em cartório de conclusão de Graduação.
Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação devidamente registrado em cartório, na área de formação ou
área afim, conforme decisão da vaga.
Produção científica dos últimos 3 anos compatível com a área de conhecimento.
Documentação comprobatória de tempo de magistério no ensino superior (cópia de carteira de trabalho,
declaração, contracheque, entre outros)
Perfil do profissional.

2.2 - Os candidatos selecionados serão notificados pelo e-mail diretoria.academica@funorte.edu.br e/ou
funortejanuaria@soebras.edu.br, bem como pelos endereços eletrônicos da respectiva Coordenação de Curso.
2. 2ª Etapa
2.1. Banca de Avaliação Docente.
2.2. No dia 15/07/2019, haverá o agendamento de "banca" para a avaliação docente.
2.3 - A banca será realizada em 22/07/2019, a partir das 14h, no Campus Funorte Januária com a presença da
Coordenação do curso, Professor da área afim e um membro da Diretoria Acadêmica e/ou Diretoria da Unidade.
2.4. Para a participação na banca, o professor receberá ementa do conteúdo e bibliografia relacionada. Deverá selecionar
um trecho da ementa e preparar aula de 20 minutos a ser apresentada para os avaliadores.
2.5 - Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e da apresentação da aula. É de sua inteira
responsabilidade o uso dos recursos audiovisuais ou outros meios, que deverão ser providenciados por ele.
2.6 - Na Banca Examinadora, serão avaliados os seguintes critérios:
a) domínio do tema;
b) espírito crítico;
c) capacidade de organizar e expor ideias a respeito do tema;
d) apresentação do tema com clareza;
e) estabelecimento de relações entre o tema e outros conhecimentos atuais;
f) elaboração e estruturação do Plano de Aula: Objetivos, Conteúdo, Metodologia, Procedimentos de Ensino e Recursos
Didáticos de Ensino e Avaliação;

g) capacidade de motivação: apresentação do conteúdo de forma interessante;
h) capacidade de integração: preocupação com a compreensão do assunto, estabelecendo relações com conteúdos a
serem estudados posteriormente;
i) capacidade de síntese e objetividade acerca do conteúdo em discussão;
j) coerência entre o Plano de Aula apresentado e o desenvolvimento da aula;
l) adequação da exposição ao tempo previsto.
III. QUADRO DE VAGAS
1.

Das vagas
Este edital destina-se à formação de cadastro de reserva para o cargo de professor assistente (especialização,
lato sensu).

Curso/ Campus
Disciplina

Direito / Faculdade Funorte Januária
Introdução ao estudo do Direito

Ementa

O Conceito de Direito: pluralidade de pontos de vista. O Direito como objeto do conhecimento. O Direito e as
demais ordens normativas. Teoria da norma. Estrutura lógica das normas jurídicas. A relação jurídica. A técnica
do Direito. Fontes do Direito: materiais e formais. Lei: sentidos, vigência, revogação, classificação, importância.
Interpretação, aplicação e integração do Direito. Direito intertemporal. A falsa dicotomia entre o Direito Público
e o Direito Privado. Direito e Sistema. Teorias Críticas do Direito.
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 40.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 10. ed. São
Paulo: Atlas, 2018.
BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao direito: lições de propedêutica jurídica tridimensional. 15. ed. São Paulo:
Saraiva, 2018.
NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Manual de introdução ao estudo do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
SILVA, Jean Patrício da. Manual de introdução ao estudo do direito. Disponível em:
<http://www.iesp.edu.br/newsite/assets/2012/11/ManualIntDireito.pdf>.
COELHO, Luis Fernando. Para uma teoria crítica do direito. Disponível em:
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/470/22.pdf>.
SILVA, Germando Marques de. Introdução ao estudo de direito. Disponível em:
<http://www.uceditora.ucp.pt/resources/Documentos/UCEditora/Indices/Estudo%20Direito_4%20ed _FINAL.pdf
>.

Bibliografia
Básica
Bibliografia
Complementar

Nº de vagas
CH

Curso/ Campus
Disciplina

Direito / Faculdade Funorte Januária
Ciência Política e Teoria do Estado

Ementa

Conceito de política e campo de estudo da ciência política. O pensamento político grego clássico: A polis e a
democracia. A cidade Ideal em Platão e Aristóteles. A cidade pensada pelos romanos. O cristianismo e a
formação do poder teológico-político. O pensamento Político Moderno: Maquiavel e o ideal republicano (A
relação entre a “lei” e a “força”). A “ética dos fins”. Hobbes e o contratualismo (estado de natureza, o direito, a
soberania). Locke e Hume e o liberalismo (propriedade privada e desigualdade social). Rousseau e a Teoria da
Democracia. Marx: Revolução e crítica do capitalismo. Ideologias, atitudes, mitos e ritos políticos.
FILOMENO, José Geraldo Brito. Teoria Geral do Estado e da Constituição. 10. ed. São Paulo: Foresnse, 2016.
FIGUEIREDO, Marcelo. Teoria geral do estado. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
MANDUCO, Alessandro. Ciência Política. São Paulo: Saraiva, 2011.
REALE, Miguel. Política de ontem e de hoje. São Paulo: Saraiva, 2010.
PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. Ciência Política: Estado e Justiça. Jardim Leme: JHMizuno, 2007. Disponível
em: <https://app.vlex.com/#BR/search/jurisdiction:BR,XM,EA/ciencia+politica/BR/sources/12991>.
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
LEITE, Fernando Baptista. Posições e divisões na ciência política brasileira contemporânea: explicando sua
produção acadêmica. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v18n37/11.pdf>.

Bibliografia
Básica
Bibliografia
Complementar

Nº de vagas
CH

1
80 horas

Nº de vagas
CH

1
80 horas

Curso/ Campus
Disciplina

Direito / Faculdade Funorte Januária
História do Direito

1
40 horas

Ementa

O direito nas sociedades primitivas: reciprocidade, sanção, e relações de parentesco e de troca. O direito no
mundo antigo: direito grego, hebraico e romano. Os direitos não ocidentais: direito hindu, chinês e mulçumano.

Bibliografia
Básica
Bibliografia
Complementar

O direito medieval. As grandes famílias do direito ocidental: common law e o civil law. Ensino do direito e
organização das instituições jurídicas. Os direitos alternativos e direito estatal (direito dos morros vs. Direito do
asfalto), os direitos sem fonte política (usos e costumes vs. direito codificado) e formas emergentes de direito. A
transnacionalização do direito e a questão da legitimidade. Problemas comuns aos diversos direitos: a questão
das fontes, do direito subjetivo, da resolução de conflitos, da sanção e do contrato.
CICCO, Cláudio de. História do direito e do pensamento jurídico. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
MACIEL, José Fábio Rodrigues; AGUIAR, Renan. História do direito. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
PALMA, Rodrigo Freitas. História do direito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. História do direito brasileiro. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
REALE, Miguel. Horizontes do direito e da história. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
SIQUEIRA, Gustavo Silveira. República e greve no início do Século XX: Um debate entre a greve de 1906 e a
história do direito. Revista Novos Estudos Jurídicos, n. 18, v. 3. p. 492-499. Disponível em:
<https://app.vlex.com/#BR/search/jurisdiction:BR,XM,EA/HISTORIA+DO+DIREITO/BR/vid/522804138>.
RIBEIRO, Roberto Victor Pereira. Direito grego. Manual de história do direito, 2014. p. 127-245. Disponível em:
<https://app.vlex.com/#BR/search/jurisdiction:BR,XM,EA/HISTORIA+DO+DIREITO/BR/vid/637484397>.
RIBEIRO, Roberto Victor Pereira. Direito asiático. Manual de história do direito, Bela Vista, 2014. Disponível
em:< https://app.vlex.com/#BR/search/jurisdiction:BR,XM,EA/HISTORIA+DO+DIREITO/BR/vid/637484413>
MEZZAROBA, Orides. História do direito. Disponível em:
http://www.editoraclassica.com.br/novo/ebooksconteudo/Historia%20do%20 Direito.pdf
MARTINS JUNIOR, J. Isidoro Martins. Compendio de historia geral do direito. Disponível em:
http://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/Compendio_de_historia_geral_do_Direito.pd
COSTA, Elder Lisboa Ferreira da. História do direito: de Roma à história do povo Hebreu e Muçulmano. Belém:
Unama, 2007. Disponível em: <http://197.249.65.74:8080/biblioteca/bitstream/123456789/265/1/Hstoria-doDireito.pdf>.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 – Os candidatos aprovados terão seus currículos e respectiva avaliação de critérios arquivados na Direção da
faculdade, para a composição de quadro de reservas. Eventualmente, tais candidatos poderão ser convidados para
composição de vagas.
4.2 – O prazo de validade deste edital será de 01(um) ano a contar da data de sua publicação.
4.3 As decisões da Banca Examinadora são irrecorríveis.
4.4 – As questões omissas a este Edital serão tratadas pela Diretoria Acadêmica e Diretoria das Unidades, em parceria com
outros setores que se fizerem necessários.
Montes Claros - MG, 09 de julho de 2019.
DIRETORIA ACADÊMICA
Plataforma Norte de Minas

