DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE
O Departamento de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(DEE-PUC-Rio) realizará um processo seletivo visando o preenchimento de uma vaga do
quadro principal de professores de tempo contínuo e dedicação exclusiva para atuação no
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica e no Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica da PUC-Rio. A vaga destina-se a cobrir carências na área de Eletrônica
Digital, em temas tais como: Microcontroladores, Digital Signal Processors (DSPs), Field
Programmable Gate Arrays (FPGAs), Internet of Things (IoT), Computação Paralela em GPUs,
Plataformas de desenvolvimento Arduino, Raspberry Pi, Jetson TX2, etc.
REQUISITOS
Os candidatos deverão:
• ter diploma de graduação em Engenharia Elétrica, eletrônica ou áreas correlatas;
• ter título de Doutor;
• estar aptos a ministrar disciplinas do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica,
principalmente as relacionadas às áreas mencionadas acima;
• estar aptos a ministrar disciplinas de Pós-Graduação e a orientar alunos nas áreas
acima destacadas; e
• demonstrar capacidade ou potencial para realizar atividades de ensino, pesquisa e
desenvolvimento de maneira independente e cooperativa;
INSCRIÇÃO
As inscrições poderão ser realizadas diretamente na Secretaria do Departamento ou por email
(marcia@ele.puc-rio.br) até o dia 10 de maio de 2019. O candidato deverá apresentar os
seguintes documentos em meio eletrônico:
•
•
•
•
•

O

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 e comprovante do título de Doutor.

título de doutor é requisito para a efetivação da contratação.
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SELEÇÃO
Haverá uma pré-seleção dos candidatos baseada na documentação apresentada. Nesta etapa,
além da verificação do atendimento aos requisitos listados, será avaliada a adequação do perfil
do candidato ao do quadro docente atual e o atendimento às carências existentes.
Transcorrido um período não inferior a quinze dias, os candidatos selecionados deverão
apresentar seminário, com duração de sessenta minutos, versando sobre assunto(s) de suas
áreas de pesquisa. Os candidatos serão arguidos por Comissão Julgadora. Os candidatos
selecionados deverão também apresentar uma aula de cinquenta minutos, em nível de
graduação, versando sobre um tema escolhido pela Comissão Julgadora e afeto a uma das
áreas mencionadas. A seleção final será realizada pela Comissão Julgadora tomando como
base a satisfação dos requisitos, a documentação apresentada e o desempenho no seminário
e aula.
Após a indicação do candidato selecionado ocorrerá a homologação do parecer final 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, cada 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. A contratação dos
candidatos escolhidos e o início de suas funções estão previstos para 1 o de agosto de 2019.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esclarecimentos e informações adicionais, inclusive sobre faixas salariais (que são compatíveis
com as das IFES) e benefícios (incluindo triênio, plano de saúde, plano de aposentadoria),
podem ser obtidos com a secretária Márcia Guerra pelo telefone + 21 3527 1204 ou pelo email: marcia@ele.puc-rio.br
Endereço para correspondência:
Departamento de Engenharia Elétrica
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Rua Marquês de São Vicente, 225
22.451-900 Rio de Janeiro, RJ
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