Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 2022
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR DO QUADRO PRINCIPAL DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA PUC-RIO
ÁREA: GEOTECNIA
O Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da PUC-Rio realizará processo seletivo
para contratação de Professor Assistente, dedicação exclusiva (40h). Os candidatos
deverão ter o título de doutor em Engenharia Civil ou área correlata, atuando na área de
Geotecnia, preferencialmente com experiência em geotecnia ambiental, hidrogeologia ou
geologia de engenharia. A contratação está prevista para Janeiro de 2023.
Os candidatos devem ter as seguintes características:
1) capacidade de atuar no ensino de graduação e pós-graduação, em pesquisa,
extensão e administração;
2) currículo que evidencie publicações em periódicos internacionais com elevado
fator de impacto;
3) potencial para desenvolver projetos e buscar novas fontes de financiamento,
visando o constante aprimoramento das condições da pesquisa e das
oportunidades de aprendizado dos alunos;
4) disposição para interagir com outros membros do corpo docente e estabelecer
cooperações com outros programas do Brasil e do exterior;
5) excelente capacidade de comunicação e dedicação à excelência do ensino em
engenharia.
Inscrição:
A inscrição poderá ser feita no período de 11 de Setembro de 2022 a 14 de Outubro de
2022 por meio do envio de versão eletrônica para o endereço civ-diretoria@puc-rio.br
dos seguintes documentos:
a) Cópia da Carteira de Identidade; tratando-se de estrangeiro, cópia da carteira de
identidade de estrangeiro, ou passaporte.
b) Cópia do diploma de Doutorado, ou atestado de conclusão no caso de doutorado
recente. Os diplomas obtidos no estrangeiro em instituição de reconhecida
qualidade, caso ainda não revalidados no Brasil, serão aceitos (devendo o
procedimento de revalidação ser iniciado o mais breve possível).
c) Projeto de Ensino e Pesquisa sucinto (10 a 20 páginas).
d) Currículum Vitae, modelo Lattes completo, atualizado, incluindo:
- Qualificação acadêmica;
- Experiência profissional;
- Participação em congressos e reuniões técnico-científicas;
- Produção intelectual e tecnológica;
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- Orientações concluídas ou em andamento (Iniciação Científica, monografias de
graduação e de cursos de especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado);
- Participação em bancas examinadoras.
e) Duas cartas de referência profissional, encaminhadas pelos declarantes ao endereço
eletrônico civ-diretoria@puc-rio.br.
Candidatos pré-selecionados serão convidados para uma entrevista e apresentação do seu
projeto de ensino e pesquisa. Dúvidas devem ser direcionadas à Prof. Raquel Velloso
(raquelvelloso@puc-rio.br).
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