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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DA PUC-RIO 

 

I. APRESENTAÇÃO 

O Departamento de Física da PUC-Rio realizará em outubro de 2014 um exame de seleção visando ao preenchimento de 01 

(uma) vaga do quadro principal de professores de tempo contínuo na categoria de Professor Assistente, 40 horas, Dedicação 

Exclusiva. A PUC-Rio oferece ampla liberdade e excelentes condições para a pesquisa e o desenvolvimento das demais 

atividades acadêmicas, tais como, bolsa de produtividade em pesquisa e auxílio instalação financiados pela própria 

Universidade para recém-contratados, um bacharelado que tradicionalmente conta com excelentes alunos, além de possuir um 

campus agradável e bem localizado. Os professores do quadro principal da PUC-Rio têm como benefícios adicionais um plano 

de saúde em grupo e um plano privado de aposentadoria.  

Os candidatos deverão estar aptos a ministrar disciplinas de Graduação e de Pós-Graduação oferecidas pelo Departamento. Em 

particular, devem possuir qualidades didáticas adequadas aos cursos do Ciclo Básico do Centro Técnico Científico (CTC). Os 

candidatos devem ter produção científica de nível internacional compatível com os anos após doutoramento e espera-se que os 

novos professores tenham potencial para conduzir pesquisas de maneira independente.  

 

II. CARACTERÍSITCA DA PRESENTE CHAMADA 

A vaga deverá ser preenchida por um físico experimental que possa preferencialmente desenvolver suas atividades de pesquisa 

no Laboratório Van de Graaff necessariamente utilizando a capacidade instrumental instalada no Laboratório.  Atualmente o 

Laboratório Van de Graaff conta com modernos laboratórios de pesquisa e atua nas áreas de Física de Superfícies, Física 

Atômica e Molecular e Nanociências. Informações adicionais a respeito da infraestrutura do Laboratório Van de Graaff podem 

ser obtidas no item IX da presente chamada. Demais informações sobre o Departamento podem ser obtidas no endereço 

www.fis.puc-rio.br.   

 

III. INSCRIÇÃO 

A inscrição poderá ser realizada, no período de 1 de junho de 2014 a 31 de agosto de 2014, de segunda a sexta-feira, das 9:00 

às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, diretamente na secretaria do Departamento de Física, situado na Rua Marquês de 

São Vicente 225 – Gávea – Rio de Janeiro, 6º andar do Prédio Cardeal Leme, sala 652L, telefone (21) 3527-1268, poderá ser 

postada pelo correio, para este endereço, com data limite da postagem em 26 de agosto de 2014 ou por e-mail até o dia 31 de 

agosto de 2014, 17:00 horas, no endereço concurso@fis.puc-rio.br. No ato da inscrição o candidato deve apresentar os 

seguintes documentos: 

      1. Curriculum vitae em formato livre. 

      2. Memorial sobre suas atividades de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade. 

3. Plano de pesquisa. 

4. Título do seminário a ser apresentado ao Departamento durante a seleção, devendo o tema se situar dentro da área de 

pesquisa apontada no plano de trabalho do candidato.  

      5. Diploma do grau de Doutor. Para o caso de diplomas emitidos por instituições do exterior, será necessária a apresentação 

no momento da contratação de sua revalidação em instituição reconhecida no país.  

      6. Coleção de separatas de suas publicações. 

O candidato deverá solicitar cartas de recomendação a pelo menos dois pesquisadores, as quais devem ser enviadas 

diretamente ao Diretor do Departamento até o dia 31 de agosto de 2014. 

http://www.fis.puc-rio.br/
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IV. PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo de seleção será realizado em 02 (duas) etapas. São elas: 

 

1ª ETAPA ELIMINATÓRIA: 

 Apreciação de Título, Memorial, trabalhos, cartas de recomendação e demais documentos apresentados no ato da 

inscrição dos candidatos. 

 

2ª ETAPA 

 Apresentação de seminário (em português ou inglês), com duração de no máximo 60 (sessenta) minutos, no tema 

escolhido pelo candidato no ato da inscrição, seguida de arguição por parte dos membros da banca. 

 Apresentação de aula didática (em português ou inglês), com duração de no máximo 50 (cinquenta) minutos, em nível 

adequado aos cursos do Ciclo Básico do Centro Técnico Científico (CTC), em tema a ser sorteado com pelo menos 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência, da lista constante no Item VI deste edital.  

 § 1º A arguição pela banca julgadora ocorrerá pelo menos 15 dias após a divulgação dos nomes dos candidatos 

aprovados na primeira etapa.  

 § 2º Após a indicação dos candidatos finalistas, ocorrerá então a homologação do parecer final pela Comissão Geral 

do Departamento, pela Comissão Setorial de Carreira Docente do CTC e pela Comissão Central de Carreira Docente da 

Universidade, à luz do Manual do Professor da PUC-Rio.  

 

V. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A comissão de seleção da primeira etapa desta chamada será composta pela Comissão de Avaliação de Pessoal Docente 

(CAPD) do Departamento de Física da PUC-Rio. A CAPD do Departamento de Física tem 40% de seus membros externos à 

PUC-Rio. A comissão de seleção da segunda etapa será formada por 05 (cinco) membros, todos externos à PUC-Rio e 

integrantes do quadro docente de instituições de reconhecida qualidade na área de Física.  

 

VI. TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA 

 CONSERVAÇÃO DO MOMENTO LINEAR. CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA. 

 MOMENTO ANGULAR E TORQUE. CONSERVAÇÃO DO MOMENTO ANGULAR.  

 MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES E AMORTECIDO. RESSONÂNCIA. 

 LEIS DA TERMODINÂMICA. 

 ONDAS EM MEIOS MATERIAIS. INTERFERÊNCIA E BATIMENTO. ONDAS  ESTACIONÁRIAS. EFEITO DOPPLER. 

 O CAMPO ELÉTRICO. LEI DE GAUSS. POTENCIAL ELÉTRICO. ENERGIA.  

 O CAMPO MAGNÉTICO. LEI DE AMPÈRE. LEI DE FARADAY. INDUTÂNCIA.  

 AS EQUAÇÕES DE MAXWELL. ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, 

  ÓTICA FÍSICA. REFRAÇÃO. INTERFERÊNCIA E DIFRAÇÃO. 

  ORIGENS DA TEORIA QUÂNTICA; COMPORTAMENTO DA LUZ COMO PARTÍCULA, EFEITO FOTOELÉTRICO E EFEITO COMPTON. MODELOS 

ATÔMICOS. 
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VII. CALENDÁRIO 

 Inscrições:  1 de junho de 2014 a 31 de agosto de 2014. 

 Divulgação do resultado dos candidatos aprovados na primeira etapa: entre os dias 15 e 30 de setembro de 2014. 

 Segunda fase: entre os dias 20 de setembro e 10 de outubro de 2014. 

 

 § 1º O sorteio do horário das apresentações e temas da apresentação didática será realizado em local e data a serem 

comunicados aos selecionados na primeira fase.  

 

 

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Nenhum candidato poderá assistir à apresentação pública realizada por outro concorrente. 

2. Segundo as normas da Carreira Docente vigentes na PUC-Rio cada candidato selecionado deverá cumprir um período 

probatório de até três anos, durante o qual terá um contrato de Professor Assistente. No caso de candidatos aprovados 

que não tenham domínio da língua portuguesa, será exigido que apresentem fluência neste idioma ao fim de um ano. 

O candidato estrangeiro aprovado deverá providenciar visto permanente que lhe permita trabalhar no Brasil. Sua 

passagem para o quadro principal ocorrerá após avaliação pelas mencionadas Comissões de Carreira Docente da 

Universidade. Espera-se que a contratação do candidato escolhido e o início de suas funções aconteça em 1
º
 de Março 

de 2015.  

3. Eventuais casos em que o texto da presente chamada seja omisso serão dirimidos pela Comissão de Seleção.  

 

IX. O LABORATÓRIO VAN DE GRAAFF 

 

O Laboratório Van de Graaff ocupa uma área de cerca de 1500 m
2
 em um prédio especialmente construído para a instalação de 

laboratórios de pesquisa e que conta ainda com oficina mecânica e oficina eletrônica próprias assim como escritórios para 

alunos e professores, além de sala de seminários. O Laboratório Van de Graaff é formado por quatro laboratórios: o 

Laboratório do Acelerador, Laboratório de Nanoscopia, Laboratório de Revestimentos Protetores e Materiais Nanoestruturados 

e o Laboratório de Espectrometria de Massa.  

O Laboratório do Acelerador é equipado com um acelerador eletrostáticos Van de Graaff de 4MV modelo KN 4000 fabricado 

pela High Voltage Engineering Corporation. Estando submetido a um contínuo processo de atualização de sua eletrônica de 

controle e demais periféricos, o acelerador tem tido nos últimos anos uma média de operação comparável às máquinas mais 

modernas em operação no mundo.  Os feixes que podem ser utilizados para experimentos científicos são de: prótons, 

dêuterons, partículas alfa, e alguns íons pesados atômicos e moleculares multicarregados, como C
-
, C

n+
, N, N2

+
, O

+
 e Ar

+
 com 

tensões de aceleração variando entre 200 kV e 3,5 MV. As linhas de transporte de feixe que estão disponíveis no momento 

permitem a análise de materiais por RBS, ERD, Reações Nucleares, PIXE , PDMS e FTIR. A linha PDMS está equipada com 

uma fonte de íons alternativa, tipo fragmentos de fissão 
252

Cf, com um criostato para refrigerar amostras até 10 K e com um 

espectrômetro de massa XY-TOF, isto é um sistema tempo-de-vôo com um detector sensível à posição. A linha FTIR possui 

outro criostato com a mesma finalidade, um espectrômetro infravermelho para análises in-sito, um espectrômetro de massa 

RGA e duas câmaras de ultra-alto-vácuo preparadas para receber canhões de elétrons e de íons (keV).   
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O Laboratório de Nanoscopia é equipado com dois AFM e um perfilômetro Dektak III. Os microscópios de força atômica 

modelo Nanoscope IIIa (Brukers) e Nx-10 (Park Instruments) podem ser operados em ambientes de umidade controlada em 

modos de contato, não contato, contato intermitente. Os AFMs podem ainda realizar medidas em modos avançados de 

operação tais como nanoindentação, nanolitografia, força lateral, força eletrostática e força magnética.  

Laboratório de Espectrometria de Massa é equipado com dois espectrômetros de massa por tempo de vôo. Um, comercial tipo 

Maldi, é capaz de determinar massas de íons de até centenas de kDa e de até 4 kDa com alta resolução. Outro, home made, tipo 
252

Cf-PDMS-Reflectron, é adequado para estudos fundamentais de espectrometria por tempo de vôo e à análise de amostras 

espessas. O Laboratório possui equipamentos de apoio como capela e evaporadora. 

Laboratório de Revestimentos Protetores e Materiais Nanoestruturados é equipado para a produção de amostras com um 

sistema de deposição de filmes finos por sputtering e PECVD, câmara de deposição por técnicas de evaporação térmica e por 

feixe de elétrons (PVD), dois sistemas de crescimentos de grafeno e nanotubos por CVD, um sistema de crescimento por spray 

pirólise e um forno para tratamento térmico em vácuo ou atmosfera controlada. Para a caracterização de amostras este 

Laboratório é equipado com um microscópio confocal com espectroscopia Raman acoplado a um AFM da NT-MDT, um 

nanoindentador Hysitron, um microscópio eletrônico de varredura (FEG-SEM) JEOL, um microscópio ótico metalográfico 

Zeiss, um sistema de análise de superfícies com um analisador de elétrons de alta resolução Thermo Alpha 110 para análise por 

XPS, UPS, LEIS e espectroscopia de elétrons Auger, além de capela e equipamentos acessórios como um sistema 

micrométrico de desgaste por esfera girante, goniômetro para medida de ângulo de contacto, DSC Linseis e espectrometro 

FTIR Alpha da Bruker. 


