CENTRO DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR HORISTA
PARA MINISTRAR A DISCIPLINA INSTALAÇÕES PREDIAIS E URBANAS NO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (DAU/PUC-Rio) abre processo seletivo para a contratação de um
professor de quadro complementar, para atuação na área de Tecnologia (disciplina
Instalações Prediais e Urbanas – CIV1324 e participações nos seguintes ateliers de
projeto: Projeto Urbano – ARQ1106 e Projeto Residencial II – ARQ1108 como
professor da Área de Tecnologia) do Curso de Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, com início de atividades em março de 2018.
REQUISITOS
O candidato deverá:
 ter diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou em Engenharia
Civil;
 ter, no mínimo, título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo ou em
Engenharia;
 demonstrar domínio dos temas constantes da ementa da disciplina CIV1324,
capacidade e potencial para realizar atividades de ensino e outras atividades
acadêmicas de maneira independente e cooperativa;
 ter interesse na relação entre instalações prediais, saneamento urbano,
arquitetura e cidade.

A experiência em atividade docente é desejável.
INSCRIÇÃO
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 8 e 18 de Janeiro de 2018. Os
candidatos devem entregar os seguintes documentos na secretaria do
departamento em envelope lacrado com nome do candidato(a):






Curriculum Vitae modelo Lattes;
Memorial sobre suas atividades de ensino, ação profissional e, se houver,
pesquisa e extensão;
Cópia do diploma de conclusão do curso de graduação e cópia de
comprovante do título de pós-graduação;
Proposição de um plano de aulas para um semestre (15 semanas/ 1 aula de
3 horas por semana) a partir da ementa da disciplina CIV1324, com
bibliografia (máximo de 4 laudas).

SELEÇÃO
A Comissão Julgadora fará uma pré-seleção dos candidatos tomando como base a
satisfação dos requisitos e a documentação apresentada. O resultado da préseleção será divulgado até o dia 24 de janeiro, no site do DAU (http://www.cau.pucrio.br/home/).

Os candidatos pré-selecionados participarão de entrevista em data estabelecida
quando do resultado da pré-seleção (data provável: 26 de janeiro).
A seleção final será realizada pela Comissão Julgadora com base na documentação
apresentada e na avaliação da entrevista. O resultado será divulgado no dia 29 de
janeiro.
Após a indicação do candidato selecionado, o DAU enviará o parecer final para
homologação pelas comissões competentes da Universidade, à luz do Plano de
Carreira Docente da PUC-Rio. Para o procedimento de contratação, é
imprescindível que o candidato selecionado esteja em posse de seus diplomas e
carteira de trabalho no dia 30/01/2018.
EMENTA DA DISCIPLINA INSTALAÇÕES PREDIAIS E URBANAS (CIV1324)
Instalações hidráulicas para água fria, gelada e quente, esgotos, águas pluviais e
combate a incêndios. Instalações de gás. Noções de corrente elétrica e resistência.
Princípios de eletrotécnica. Instalações elétricas. Instalações de telefone, TV a cabo
e lógica. Lixo predial e saneamento predial. Normas técnicas, legislação e
documentação específica. Noções de instalações urbanas: rede hidráulica,
esgotamento sanitário, drenagem, rede elétrica, rede de telefonia, transmissão de
dados via cabo convencional e de fibra ótica.
EMENTA DA DISCIPLINA PROJETO URBANO (ARQ1106) *
Conceituação. Morfologia Urbana. Teorias da Forma Urbana. Espaço público e
privado. Usos, funções e equipamentos urbanos. As inter-relações entre as
edificações, os fluxos de transporte, redes de infra-estrutura, áreas livres e espaços
públicos. Plano e Projeto. Projeto de Parcelamento urbano. Intervenção em áreas
consolidadas. Desenvolvimento de projeto urbano.

EMENTA DA DISCIPLINA PROJETO DE ESPAÇO RESIDENCIAL II (ARQ1108) *
O Projeto do Espaço Residencial II enfoca as instalações residenciais coletivas.
Tratamento de espaços privados (particulares) agregados num âmbito de conjunto
arquitetônico. Ênfase a espaços residenciais. A metrópole como adensamento nos
espaços. Instalações coletivas prediais.

* Participação como professor da Área de Tecnologia dentro da disciplina em horário
a definir.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Inicialmente, o professor selecionado lecionará duas turmas da disciplina CIV1324
de 3 horas semanais, no seguinte horário: Quartas-feiras, de 07:00 às 10:00h e
Sextas-feiras, de 13:00 às 16:00h, sem possibilidade de alteração. Início o período
letivo: 05 de março de 2018.

A participação nas disciplinas Projeto Urbano – ARQ1106 e Projeto Residencial II –
ARQ1108 será anunciada na fase de entrevistas.
Quaisquer outros esclarecimentos e informações podem ser obtidos através da
Secretaria de Graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, pelo
telefone (+55) 21 3527 1828 ou pelo e-mail: gradarq@puc-rio.br
Endereço para entrega dos documentos para inscrição:
Rua Marquês de São Vicente, 225 – Edifício Leme, sala L327, com Guilherme, de
segunda a sexta-feira, no horário entre 9:00h e 17:00h.

