
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR QUADRO 
COMPLEMENTAR 40H , DEDICAÇÃO INTEGRAL 

 
 
O Departamento de Administração da PUC-Rio abre o recrutamento para uma vaga de 
PROFESSOR DO QUADRO COMPLEMENTAR 40H. 
 
O candidato deve ter o seguinte perfil: 
 

• Título de Doutor; 
• Dedicação de 16h em disciplinas na Graduação; 
• Não ter vínculo com outra instituição de ensino e nem exercer funções fora da 

Universidade; 
• Disponibilidade/interesse em participar de atividades de suporte e apoio a 

Coordenação de Graduação em tempo integral; 
• Publicação em periódicos nacionais ou internacionais ou demonstração de 

potencial para tal.  
 
A inscrição deve ser feita via e-mail (direcao@iag.puc-rio.br) até o dia 31 de julho de 
2015, com o assunto “PROCESSO SELETIVO”. No ato da inscrição os candidatos 
deverão enviar a seguinte documentação: 
 

• Currículo Lattes atualizado; 
• Cópia dos diplomas de graduação e pós-graduação 

 
O processo de seleção e julgamento dos candidatos será feito pela Comissão Julgadora  
 
1ª Etapa – Análise e avaliação dos documentos enviados 
2ª Etapa – Prova de aula 
3ª Etapa – Entrevista 
 
Os candidatos devidamente habilitados e selecionados na 1ª etapa serão convidados a 
fazer um prova aula. O conteúdo detalhado desta avaliação, seu formato e tempo de 
duração serão definidos pela comissão julgadora do Departamento de Administração 
após a conclusão da 1ª etapa e informados para os candidatos aprovados.  Nenhum 
candidato poderá assistir à apresentação de outro candidato. Nessa avaliação o 
candidato deverá demonstrar capacidade de comunicação, didática, atualização e 
profundidade de conhecimento cientifico, precisão do domínio do tema, além de 
fluência e correção de linguagem. 
 
O processo seletivo seguirá o seguinte cronograma: 
 

• 31/07/15 – Término das inscrições 
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• 14/08/15 – Divulgação dos resultados da 1ª Etapa 
• 24/08/15 – Prova de aula 
• 27/08/15 -  Entrevista 
• 31/08/15 - Divulgação do resultado 
• Contratação prevista para março de 2016 

 


