
                       

CENTRO DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 
PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR HORISTA 
PARA MINISTRAR A DISCIPLINA CULTURA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 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 História e Teoria 

(disciplina Cultura Moderna e Contemporânea – ART1420 e possíveis participações 

nos ateliers de projeto como professor da Área de História e Teoria da Arquitetura) 

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; 

 ter, no mínimo, título de Mestre em História da Arte e da Arquitetura ou em 
Arquitetura;  

 demonstrar domínio dos temas constantes da ementa da disciplina ART1420, 
capacidade e potencial para realizar atividades de ensino e outras atividades 
acadêmicas de maneira independente e cooperativa;  

 ter interesse em História e Teoria da Arquitetura, na relação arte/arquitetura 
e em Teoria do Projeto Arquitetônico. 
 
A experiência em atividade docente é desejável.  
 

INSCRIÇÃO  

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 15 e 19 de Janeiro de 2018. Os 

candidatos devem entregar os seguintes documentos na secretaria do 

departamento: 

 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;  

 Resumo da tese ou dissertação (se existente, incluir link da tese ou 
dissertação on-line);  

 Cópia de um artigo publicado ou apresentado, se houver.  

 Proposição de um plano de aulas para um semestre (15 semanas/ duas aulas 
de duas horas por semana) a partir da ementa da disciplina ART1420, com 
bibliografia. 

 



SELEÇÃO  

A Comissão Julgadora fará uma pré-seleção dos candidatos tomando como base a 

satisfação dos requisitos e a documentação apresentada. O resultado da pré-

seleção será divulgado no dia 24 de janeiro, no site do DAU (http://www.cau.puc-

rio.br/home/).   

Os candidatos pré-selecionados participarão de entrevista em data estabelecida 

quando do resultado da pré-seleção (data provável: 26 de janeiro).   

Logo após a entrevista, os candidatos pré-selecionados deverão apresentar 

presencialmente uma aula de vinte minutos, em nível de graduação, versando sobre 

um tema (que será igual para todos os candidatos) sorteado e divulgado com 24 

horas de antecedência. Os temas possíveis são estabelecidos pelo recorte temporal 

definido na ementa da disciplina. 

A seleção final será realizada pela Comissão Julgadora com base na documentação 

apresentada, na avaliação da entrevista e no desempenho didático dos candidatos. 

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. 

COMISSÃO JULGADORA 

Antonio José de Sena Batista (supervisor da Área de História e Teoria do DAU-PUC-

Rio) 

Ana Paula Polizzo (professora do DAU-PUC-Rio)  

Ana Luiza Nobre (professora do DAU-PUC-Rio) 

 

Suplente: 

Carlos Eduardo Spencer de Vasconcellos (professor do DAU-PUC-Rio) 

 

EMENTA DA DISCIPLINA CULTURA MODERNA E CONTEMPORÂNEA (ART1420)  

As revoluções artístico-culturais no século XX: as experiências inovadoras no 
domínio da arte e da cultura.  Vanguardas artísticas: Europa e Rússia.  Primeiros 
movimentos em direção ao abstracionismo.  Produção artística entre as grandes 
guerras do século XX. As novas tendências a partir dos anos 50. A Arte 
contemporânea.  
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

Inicialmente, o professor selecionado lecionará duas turmas de 4 horas semanais, 
no seguinte horário: Terças e Quintas-feiras, de 13:00 às 15:00h e de 15:00h às 
17:00h, sem possibilidade de alteração. Início o período letivo: 06 de março de 2018.  
  
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.  

http://www.cau.puc-rio.br/home/
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