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ÁREA DE CONHECIMENTO: Direito Comercial
Nº VAGA: uma

PROGRAMA DE DIREITO COMERCIAL
1. Do direito comercial ao direito empresarial: panorama histórico e perspectivas.
2. Fundamentos e diretrizes constitucionais para o direito de empresas.
3. Filosofia e princípios do código civil para o direito de empresas.
4. Mercados  organizados  para  a  atividade  empresarial:  estruturação  jurídica  e 

agentes.
5. Empresário individual.
6. Sociedade anônima.
7. Sociedade limitada.
8. Contratos empresariais.
9. Títulos de crédito.

10.Propriedade industrial.
11.Falência.
12.Recuperação da empresa em crise.

BANCA EXAMINADORA: a ser informada no ato da inscrição

DATA DA SELEÇÃO: Sorteio do ponto dia 26.03 às 11 h, na sala 904 do Ed. Prof. 
Vilas Boas. Prova didática dia 27.03 às 13h30, na sala 904 do Ed. Prof. Vilas Boas.    

DOCUMENTAÇÃO:
Xerox Carteira de identidade; título de eleitor; prova de quitação com 

a justiça eleitoral e com o serviço militar, quando couber;  CPF; 
prova  de  conclusão  do  3º  grau  ou  titulação  mais  elevada;  03 
exemplares do curriculum vitae;  comprovação dos títulos em uma 
via;  declaração de que não possui participação em gerência ou 
administração  de  empresa  privada  ou  de  sociedade  civil,  ou, 
ainda,  exercer  o  comércio,  exceto  na  qualidade  de  acionista, 
cotista ou comanditário,  segundo o inciso X do art.  117 da Lei 
8.112/90. 

INSCRIÇÕES NA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO NO HORÁRIO  DE 13h ÀS 
19h – TEL.: 3409-8652 / 3409-8645

___________________________________________________
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Fone: (31)3409-8645 E-mail dic@direito.ufmg.br  Fax: (31)3409-8646
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