PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR PARA O DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA PUC-Rio
O Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (DEC) da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (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 Civil e no Programa de PósGraduação em Engenharia Civil, área de Geotecnia, da PUC-Rio e
realizar pesquisas na área de Geologia de Engenharia e
Engenharia Geotécnica, incluindo linhas de pesquisa em
engenharia de solos e de rochas, geologia de petróleo e
mineração. O nível de contratação dependerá da qualificação do
candidato selecionado.
REQUISITOS
Os candidatos deverão
•

ter diploma de graduação em Geologia ou área correlata;

•

ter título de Doutor;

•

ter atuação na área de Geologia de Engenharia;

•

estar aptos a orientar alunos e ministrar disciplinas do Curso
de Graduação e do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil, área de engenharia geotécnica;

•

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 Departamento de Engenharia Civil e Ambiental ou por correio
eletrônico (civ-diretoria@puc-rio.br), até o dia 28 de fevereiro 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 (máximo de 20 páginas)
e memorial sobre proposta de atividades de ensino e
pesquisa na PUC-Rio
Diploma de conclusão do curso de graduação em Geologia e
comprovante do título de Doutor;
Três cartas de referência emitidas por especialistas externos
à PUC-Rio

SELEÇÃO
O processo de seleção constará das seguintes etapas.
Etapa 1 (Eliminatória) – 07 a 09 de Março de 2018
A Comissão de Carreira Docente do DEC fará uma pré-seleção
dos candidatos tomando como base o preenchimento dos
requisitos e a documentação apresentada.
Etapa 2 (Final) – 14 a 16 de Março de 2018
Uma Banca de Seleção será constituída pelo Departamento de
Engenharia Civil e Ambiental para a avaliação final dos candidatos
com base em
• entrevista com os membros da Comissão;

• apresentação de Seminário sobre o projeto de pesquisas
submetido;
• apresentação de seminário sobre um tópico de geologia
aplicada à engenharia a ser indicado pela Banca de Seleção.
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Ao fim deste processo, o DEC encaminhará a indicação da
Comissão Julgadora para apreciação pelas comissões
competentes da Universidade, à luz do Plano de Carreira Docente
da PUC-Rio, para aplicação do nível funcional e salarial
correspondente. Segundo as normas vigentes da Carreira Docente
da 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 o Professor Celso
Romanel, Coordenador de Pós-Graduação do DEC, pelo e-mail
romanel@puc-rio.br.
Endereço para correspondência:
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
a/c Processo de Seleção Docente
Rua Marquês de São Vicente, 225
22451-900 Rio de Janeiro, RJ – Brasil

