
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

EDITAL FD nº 01/2022, que trata da retomada dos concursos reiniciando a fluência dos prazos 

suspensos 

 

O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, torna público a todos os interessados que, nos termos da Circular GR/CIRC/228 de 

24/9/2021, que dispõe sobre a retomada dos concursos para Professor Doutor e para 

Professor Titular suspensos por força da Lei Complementar nº 173, de 27/05/ 2020, e da 

consequente Resolução USP nº 7.955, de 05/06/2020, e após decisão da Congregação em 

sessão ordinária realizada em 30/09/2021, comunica a reabertura, pelo prazo de 28 (vinte e 

oito) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) do dia 11/01/2022 e término às 18 horas 

(horário de Brasília) do dia 07/2/2022, das inscrições aos concursos públicos de títulos e provas 

para provimento de cargos de Professor Titular junto ao Departamento de Direito do Trabalho 

e da Seguridade Social e Direito Processual – Área de Direito Processual Penal, bem como o 

concurso de Professor Doutor para o Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade 

Social que será reaberto por 30 (trinta) dias, conforme segue: 

- estarão reabertas por 28 dias, com início às 9h do dia 11/01/2022 e término às 18h do dia 

07/02/2022,  as inscrições do concurso de títulos e provas visando ao provimento de 01 (um) 

cargo de Professor Titular junto ao Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade 

Social, claro/cargo 221899, referente ao Edital FD nº 09/2019, publicado no D.O.E de 

11/12/19, às fls. 289 e a retificação publicada no D.O.E de 11/02/2020, às fls 132. 

- estarão reabertas por 28 dias, com início às 9h do dia  11/01/2022 e término às 18h do dia 

07/02/2022,  as inscrições do concurso de títulos e provas visando ao provimento de 01 (um) 

cargo de Professor Titular junto ao Departamento de Direito Processual – Área de Direito 

Processual Penal, claro/cargo 221937, referente ao Edital FD nº 08/2019, publicado no D.O.E 

de 11/12/19, às fls. 289.  

- estarão reabertas por 30 dias, com início às 9h do dia 10/01/2022 e término às 18h do dia 

08/02/2022, as inscrições do concurso de títulos e provas visando ao provimento de 01 (um) 

cargo de Professor Doutor junto ao Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade 

Social, claro/cargo 1235885, referente ao Edital FD nº 23/2020, publicado no D.O.E de 

20/05/2020, às fls. 132.  

 

As novas inscrições, a atualização de documentos de candidatos já inscritos ou o cancelamento 

das inscrições dos inscritos que não pretendam mais participar dos certames deverão ser 

realizadas pelos interessados por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. 

 



Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assistência Técnica Acadêmica da 

Faculdade de Direito (atacfd@usp.br). 


