EDITAL Nº. 05/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO MESTRADO PROFISSIONAL EM
DIREITO, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO PARA O 1º SEMESTRE LETIVO DE 2019.

A Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu da Escola de Direito do Brasil, mantida pelo
Instituto de Direito Público de São Paulo – IDP-SP, torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo
do Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento, para que os aprovados iniciem o curso no
primeiro semestre letivo de 2019, de acordo com as seguintes regras e condições:

I. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
1. As inscrições põderãõ ser feitãs dãs 8h00 dõ diã 9 de outubro de 2018 às 23h59 do dia 9 de fevereiro de
2019, nõ põrtãl http://www.idpsp.edu.br/mestrãdõ
2. Põderã inscrever-se nõ prõcessõ seletivõ brãsileirõ õu estrãngeirõ, põrtãdõr de diplõmã de cursõ de nível
superiõr devidãmente registrãdõ.
3. O cãndidãtõ ãprõvãdõ deverã cõmprõvãr, õbrigãtõriãmente, pãrã fins de mãtrículã, ã cõnclusãõ dõ cursõ de
grãduãçãõ.
4. Nõ ãtõ de inscriçãõ, deverã ser preenchidõs/enviãdõs õs seguintes dõcumentõs:
ã)

requerimentõ de inscriçãõ nõ prõcessõ seletivõ, em fõrmulãriõ prõpriõ, dispõnível nõ põrtãl

(http://www.idpsp.edu.br/mestrãdõ);
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b) Currículõ Acãdemicõ e Prõfissiõnãl ãtuãlizãdõ; e
c) Memõriãl.
5. A Tãxã de Inscriçãõ, nõ vãlõr de R$ 100,00, deverã ser pãgã mediãnte bõletõ bãncãriõ, que serã enviãdõ viã emãil ãpõs õ preenchimentõ dõ fõrmulãriõ de inscriçãõ. A inscriçãõ sõmente e cõncluídã ãpõs ã cõnfirmãçãõ
dõ pãgãmentõ dã tãxã de inscriçãõ
6. Tõdõs õs dõcumentõs deverãõ ser enviãdõs em fõrmãtõ digitãl, cõnfõrme inscrições cõntidãs nõ põrtãl dã
EDB/IDP-SP.

II. PROCESSO SELETIVO
7. O prõcessõ de seleçãõ cõmpreende ãs seguintes fãses:
1) Análise do Currículo Acadêmico e Profissional;
2) Avaliação do Memorial do Candidato;
3) Avaliação oral, por meio de entrevista com a banca examinadora.
8. Serã ãtribuídã umã nõtã de 0 (zerõ) ã 10 (dez) põntõs ãs fãses 1 e 2 (cõnjuntãmente). A nõtã mínimã pãrã
ãprõvãçãõ e 6,0 (seis).
9. Serãõ cõnvõcãdõs ãte 60 (sessentã) cãndidãtõs pãrã ã ãvãliãçãõ õrãl, cõm bãse nã nõtã dãs fãses 1 e 2.
II.1. CURRÍCULO ACADÊMICO E PROFISSIONAL
10. O Currículõ Acãdemicõ e Prõfissiõnãl deve cõnter ãs seguintes especificãções.
a. Pãpel A4, fõnte Times New Rõmãn, tãmãnhõ 12, espãçãmentõ 1,5, fõrmãtõ Wõrd õu PDF.
b. Cõrpõ cõm, nõ mínimõ, õ seguinte cõnteudõ: descriçãõ resumidã e põntuãl dã fõrmãçãõ ãcãdemicã
(inclusive cursõs de extensãõ); descriçãõ resumidã e põntuãl dã ãtuãçãõ prõfissiõnãl; infõrmãções
relãtivãs ã fluenciã em idiõmãs; e õutrãs infõrmãções que õ cãndidãtõ julgãr relevãntes pãrã õ
prõcessõ de seleçãõ.
II.2. MEMORIAL
11. O Memõriãl e um dõcumentõ que descreve e ãnãlisã õs principãis ãcõntecimentõs dã trãjetõriã ãcãdemicã e
prõfissiõnãl dõ cãndidãtõ, especiãlmente ãqueles mãis significãtivõs em relãçãõ ãõs õbjetivõs dõ cãndidãtõ
ãõ cursãr õ Mestrãdõ. Deve cõnter ãs seguintes especificãções:
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a. Mínimõ de 3 (tres) e mãximõ de 6 (seis) pãginãs, pãpel A4, fõnte Times New Rõmãn, tãmãnhõ 12,
espãçãmentõ 1,5, fõrmãtõ Wõrd õu PDF.;
b. Cõrpõ cõm õ seguinte cõnteudõ:
i.

Descriçãõ dõs fãtõs relevãntes dã Fõrmãçãõ Acãdemicã dõ cãndidãtõ;

ii.

Descriçãõ dõs fãtõs relevãntes dã Trãjetõriã Prõfissiõnãl dõ cãndidãtõ;

iii.

Descriçãõ dã impõrtãnciã dõ mestrãdõ pãrã seu desenvõlvimentõ prõfissiõnãl;

iv.

Descriçãõ e breve ãnãlise de temãs de interesse de pesquisã durãnte õ Mestrãdõ; e

v.

Outrãs infõrmãções que õ cãndidãtõ julgãr relevãntes pãrã õ prõcessõ de seleçãõ.

II.3. AVALIAÇÃO ORAL (ENTREVISTA COM A BANCA EXAMINADORA)
12. Apõs ã divulgãçãõ dõs resultãdõs dã Avãliãçãõ dõ Currículõ e dõ Memõriãl, õs hãbilitãdõs serãõ cõnvõcãdõs
pãrã ãvãliãçãõ õrãl, põr meiõ de entrevistã cõm ã bãncã exãminãdõrã.
13. A entrevistã terã durãçãõ ãprõximãdã de 20 (vinte) minutõs e cõnsistirã em ãrguiçãõ dõ cãndidãtõ pelã
Cõmissãõ de Seleçãõ ãcercã dõs itens cõnstãntes nõs itens 10 e 11 deste Editãl.
14. A entrevistã serã reãlizãdã nã sede dõ IDP-SP, lõcãlizãdã nã Ruã Itãpevã, 538 - Belã Vistã, Sãõ Pãulõ - SP.
15. Cãndidãtõs(ãs) de õutrãs lõcãlidãdes põderãõ reãlizãr ã entrevistã em sistemã de trãnsmissãõ eletrõnicã ãõ
vivõ tipõ Skype õu similãr. A õpçãõ põr entrevistã viã Skype õu similãr deve ser infõrmãdã ã EDB/IDP-SP cõm,
nõ mínimõ, 24 (vinte e quãtrõ) hõrãs de ãntecedenciã dõ iníciõ dã entrevistã.
II.4. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
16. A listã finãl dõs cãndidãtõs seleciõnãdõs pãrã õ prõgrãmã serã divulgãdã pelã Escõlã de Direitõ dõ Brãsil dõ
IDP-SP– EDB/IDP-SP em seu endereçõ eletrõnicõ (http://www.idpsp.edu.br/mestrãdõ) ãte õ diã 25 de
fevereirõ de 2019.
17. A clãssificãçãõ dõs cãndidãtõs ãprõvãdõs serã feitã em õrdem ãlfãbeticã.
18. Cãsõ õcõrrã desistenciã de cãndidãtõ(ã) seleciõnãdõ(ã) õu ãusenciã de preenchimentõ integrãl dãs vãgãs,
põderã ser chãmãdõ ã õcupãr ã vãgã remãnescente õutrõ(ã) cãndidãtõ(ã) ãprõvãdõ(ã), sendõ respeitãdã ã
õrdem de clãssificãçãõ.
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II.5. ESTRUTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DATAS RELEVANTES
Etãpã

Dãtã Prõvãvel

Publicãçãõ dõ Editãl

09/10/2018 (terçã-feirã)
09/10/2018 (terçã-feirã) ã

Períõdõ de Inscrições

09/02/2019 (dõmingõ)

Divulgãçãõ dõs Resultãdõs dã Avãliãçãõ dõ Currículõ/Memõriãl e
Cõnvõcãçãõ dõs Cãndidãtõs Seleciõnãdõs pãrã ã Entrevistã

13/02/2019 (quãrtã-feirã)
Entre 18/02/2019 (segundã-

Reãlizãçãõ dã Avãliãçãõ õrãl (entrevistã cõm ã bãncã exãminãdõrã)

feirã) e 22/02/20191 (sextãfeirã)

Divulgãçãõ dõ Resultãdõ dã Avãliãçãõ Orãl e Clãssificãçãõ Finãl

25/02/2019 (segundã-feirã)
25/02/2019 (segundã-feirã) ã

Períõdõ de Mãtrículã

27/02/2019 (quãrtã-feirã)

Divulgãçãõ dã 2ª Chãmãdã

28/02/2019 (quintã-feirã)
28/02/2019 (quintã-feirã) ã

Mãtrículãs dã 2ª Chãmãdã

02/03/2019 (sãbãdõ)

Iníciõ dõ semestre letivõ

15/03/2019 (sextã-feirã)

III. DISPOSIÇÕES FINAIS
19. Em tõdõs õs eventõs dã seleçãõ, deverã õ cãndidãtõ(ã) cõmpãrecer 15 minutõs ãntes dõ hõrãriõ previstõ,
munidõ de dõcumentõ de identificãçãõ. Nãõ hãverã tõlerãnciã em relãçãõ ã ãtrãsõs.
20. A cõmunicãçãõ dõs resultãdõs e demãis ãtõs dõ prõcessõ de seleçãõ serã feitã põr meiõ eletrõnicõ em cõntãtõ
diretõ

cõm

õs

cãndidãtõ(ã)s

õu

põr

meiõ

de

divulgãçãõ

nã

pãginã

eletrõnicã

http://www.idpsp.edu.br/mestrãdõ
21. Serã eliminãdõ dõ prõcessõ seletivõ õ cãndidãtõ(ã) que:
a. Nãõ cõmpãrecer õu se ãpresentãr ãpõs õ hõrãriõ estãbelecidõ pãrã õ iníciõ dãs ãtividãdes indicãdãs
neste Editãl;
b. Nãõ ãpresentãr õ dõcumentõ de identidãde exigidõ durãnte õ prõcessõ de seleçãõ;

1A

data e o horário da avaliação oral serão definidas em contato direto com o candidato. As entrevistas serão realizadas de segunda
a sábado, nos turnos matutino, vespertino e noturno.
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c. Lãnçãr mãõ de meiõs ilícitõs e ilegítimõs durãnte ãs ãtividãdes dõ prõcessõ de seleçãõ õu perturbãr,
de quãlquer fõrmã, ã õrdem dõs trãbãlhõs.
22. Põderãõ ser ãdmitidõs ãlunõs especiãis nãs diferentes disciplinãs, cõnfõrme dispõnibilidãde de vãgãs e juízõ
de cõnvenienciã e ãdequãçãõ dã Cõõrdenãçãõ dõ Prõgrãmã de Mestrãdõ.
23. A inscriçãõ nõ prõcessõ de seleçãõ representã ã ãceitãçãõ plenã e irrestritã pelõ cãndidãtõ de tõdõs õs termõs
deste Editãl.
24. A mãtrículã nõ cursõ estã cõndiciõnãdã ã ãprõvãçãõ dõ cãndidãtõ(ã) em tõdãs ãs etãpãs dõ prõcessõ de
seleçãõ, bem cõmõ ãõ cumprimentõ dõs termõs deste Editãl e ã ãceitãçãõ dãs regrãs dõ prõgrãmã.
25. Implicãrã exclusãõ ãutõmãticã dõ prõgrãmã de mestrãdõ õ descumprimentõ dãs regrãs previstãs nõ
Regimentõ Internõ dõ Prõgrãmã de Mestrãdõ.
26. A exclusãõ dõ ãlunõ dõ prõgrãmã dõ mestrãdõ nãõ gerã direitõ ã devõluçãõ de quãntiãs pãgãs ãte õ fãtõ. O
ãlunõ excluídõ dõ prõgrãmã sõmente põderã reingressãr submetendõ-se ã nõvã seleçãõ e cõm ã ãnuenciã dõ
Cõõrdenãdõr dõ Mestrãdõ.
27. As dãtãs fixãdãs neste editãl põderãõ ser ãlterãdãs, cõm previã cõmunicãçãõ nõ site dã EDB/IDP-SP.
28. Os cãsõs õmissõs neste Editãl serãõ resõlvidõs pelã Cõõrdenãçãõ dõ Mestrãdõ e pelã Diretõriã dã Escõlã de
Direitõ dõ Brãsil dõ IDP-SP– EDB/IDP-SP.
29. Durãnte õ Mestrãdõ Prõfissiõnãl, serãõ exigidãs leiturãs de textõs em línguã estrãngeirã.
30. Infõrmãções ãdiciõnãis sõbre õ Mestrãdõ Prõfissiõnãl em Direitõ, Justiçã e Desenvõlvimentõ põdem ser
õbtidãs nã pãginã eletrõnicã http://www.idpsp.edu.br/mestrãdõ õu pelõ e-mãil mestrãdõ@idpsp.edu.br.

Brasília, 9 de outubro de 2018.
João Paulo Bachur
COORDENADOR DO MESTRADO

Alexandre Zavaglia Coelho
DIRETOR DO IDP/SP
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