
 

PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (CCS) - DEPARTAMENTO DE DIREITO 

Seleção para Ingresso em 2023.1 

 

ADITAMENTO AO EDITAL PARA CONCURSO DE ADMISSÃO POR 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA E PORTADORES DE DIPLOMA PARA 

INGRESSO EM 2023.1 

 

Considerando o novo prazo de inscrições para as seleções de transferência externa e 

portadores de diploma, estendidas pela Diretoria de Admissão e Registro (D.A.R.) até o 

dia 30 de novembro de 2022, o presente aditivo visa acrescentar ao “Edital para Concurso 

de Admissão por Transferência Externa e Portadores de Diploma para Ingresso em 

2023.1” disposições aplicáveis apenas aos candidatos inscritos a partir de 29 de outubro 

de 2022, quando restou encerrado o primeiro prazo de inscrições, e 30 de novembro de 

2022, quando se finalizará o novo prazo de inscrições. 

I. TRANSFERÊNCIA EXTERNA (Instituições de ensino superior nacionais e 

estrangeiras) 

I.1. Da prova escrita 

I.1.1. Da realização da prova escrita 

A prova escrita, presencial, será realizada no dia 07 de dezembro de 2022, quarta-feira, 

das 18:00 às 20:00 horas, no Auditório B-6 (6º Andar do Edifício Frings). 

I.1.2. Somente estarão habilitados a realizar a prova os candidatos que tiverem 

apresentado, no tempo hábil, a documentação requerida na inscrição e aprovada pela 

Diretoria de Admissão e Registro (D.A.R.). 

I.1.3. Do conteúdo da prova escrita 

A prova valerá 10 (dez) pontos, distribuídos entre: 

i) Questões objetivas da teoria do direito público e do direito privado (Introdução ao 

Estudo do Direito, Direito Civil – Parte Geral do Código Civil –, Teoria do Estado e 



Teoria da Constituição) 

ii) Questão dissertativa a respeito dos seguintes textos: 

1. Santos, Boaventura de Sousa. Direitos humanos: o desafio da interculturalidade. 

Revista Direitos Humanos, n. 2, 2009. Disponível em 

<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Direitos%20Humanos_Revista%20Dir 

eitos%20Humanos2009.pdf>. 

2. Pires, Thula. Racializando o debate sobre Direitos Humanos. SUR, v.15 n.28, 

2018. Disponível em <https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28- 

portugues-thula-pires.pdf>. 

 

II. PORTADOR DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR 

II.1. Da prova escrita 

II.1.1. Da realização da prova 

A prova escrita, presencial, será realizada no dia 07 de dezembro de 2022, quarta-feira, 

das 18:00 às 20:00 horas, no Auditório B-6 (6º Andar do Edifício Frings). 

II.1.2. Somente estarão habilitados a realizar a prova os candidatos que tiverem 

apresentado, no tempo hábil, a documentação requerida na inscrição e aprovada pela 

Diretoria de Admissão e Registro (D.A.R.). 

II.1.3. Do conteúdo da prova escrita 

A prova valerá 10 (dez) pontos, consistindo em questão dissertativa a respeito dos 

seguintes textos: 

1. Santos, Boaventura de Sousa. Direitos humanos: o desafio da interculturalidade. 

Revista Direitos Humanos, n. 2, 2009. Disponível em 

<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Direitos%20Humanos_Revista%20Dir 

eitos%20Humanos2009.pdf>. 

2. Pires, Thula. Racializando o debate sobre Direitos Humanos. SUR, v.15 n.28, 

2018. Disponível em <https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28- 

portugues-thula-pires.pdf>. 

 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS 



Todas as demais disposições concernentes à seleção por transferência externa e de 

portador de diploma permanecem reguladas pelo “Edital para Concurso de Admissão por 

Transferência Externa e Portadores de Diploma para Ingresso em 2023.1”. 


