PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
PARA O CENTRO DE ESTUDOS EM TELECOMUNICAÇÕES E ATUAÇÃO NO
CURSO DE GRADUAÇÃO E NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÂO EM
ENGENHARIA ELÉTRICA DA PUC-Rio

O Centro de Estudos em Telecomunicações da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (CETUC/PUC-Rio) abre o processo seletivo para a contratação e início das atividades
acadêmicas, a partir do primeiro semestre de 2018, de um professor de tempo integral, dedicação
exclusiva, para atuar no Curso de Graduação em Engenharia Elétrica e no Programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica da PUC-Rio e realizar pesquisas na área de
Eletromagnetismo Aplicado, podendo incluir linhas de pesquisa envolvendo eletromagnetismo
computacional e práticas experimentais com vistas a aplicações, nas faixas de micro-ondas e
ondas milimétricas, em antenas, sensores, dispositivos em metamateriais, propagação e
espalhamento de ondas eletromagnéticas em meios complexos.
REQUISITOS
Os candidatos deverão:
 ter diploma de graduação em Engenharia Elétrica ou áreas correlatas;
 ter título de Doutor;
 ter atuação na área de Eletromagnetismo Aplicado.
 estar aptos a orientar alunos e ministrar disciplinas do Curso de Graduação e do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.
 demonstrar capacidade de realização de pesquisas de alto nível, verificável
principalmente, mas não exclusivamente, por publicações em periódicos de relevância
em sua área de atuação, em quantidade compatível com seu tempo de titulação.
INSCRIÇÃO
As inscrições poderão ser realizadas diretamente na Secretaria do CETUC ou por correio
eletrônico, até o dia 5 de janeiro de 2018. Os candidatos devem apresentar os seguintes
documentos em meio eletrônico:






Curriculum Vitae modelo Lattes e, opcionalmente, em modelo livre;
Coleção de separatas de suas publicações mais significativas;
Memorial sobre suas atividades de ensino, pesquisa e extensão;
Descrição de seu plano de pesquisa;
Diploma de conclusão do curso de graduação em Engenharia Elétrica e comprovante do
título de Doutor.
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SELEÇÃO
Uma Comissão Julgadora fará uma pré-seleção dos candidatos tomando como base a satisfação
dos requisitos e a documentação apresentada. Os candidatos pré-selecionados deverão
apresentar seminário, com duração de sessenta minutos, versando sobre sua atuação em ensino
e pesquisa e seus planos relacionados a futuras atividades acadêmicas. Os candidatos poderão
ainda ser solicitados a apresentar uma aula de cinquenta minutos, em nível de graduação,
versando sobre um tema escolhido pela Comissão Julgadora e afeto à área destacada.
Ao fim desse processo, o CETUC encaminhará a indicação da Comissão Julgadora para
apreciação pelas comissões competentes da Universidade, à luz do Plano de Carreira Docente
da PUC-Rio. Segundo as normas vigentes da Carreira Docente na PUC-Rio, o candidato
selecionado deverá cumprir um período probatório de até três anos, durante o qual terá um
contrato de professor de vínculo extraordinário. Sua passagem para o quadro principal ocorrerá
após avaliação pelas Comissões de Carreira Docente da Universidade.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esclarecimentos e informações adicionais, inclusive sobre faixas salariais e benefícios (incluindo
triênio, plano de saúde, plano de aposentadoria), podem ser obtidos com a secretária Dulce
Abreu pelo telefone (+55) 21 3527 1680 ou pelo e-mail: dulce@cetuc.puc-rio.br
Endereço para correspondência:
CETUC
a/c Processo de Seleção Docente
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Rua Marquês de São Vicente, 225
22.451-900 Rio de Janeiro, RJ
Brasil
Email para envio de documentação em meio eletrônico: dulce@cetuc.puc-rio.br

CETUC / PUC‐Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Gávea
Rio de Janeiro – RJ 22451-900
Tel. (+55)21-35271680 FAX (+55) 21-35271154

