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O Departamento de Química da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro inicia 
processo de seleção para contratação de 
docente em regime de tempo integral e 
dedicação exclusiva. O candidato deve possuir 
formação em Química e título de Doutor na 
área de Química. Características desejáveis: 

 Condição de lecionar, em português, a 
partir de março de 2016; 

 Capacidade de lecionar disciplinas 
básicas de graduação na área de 
Físico-Química (Teoria e Laboratório); 

 Desenvolver pesquisa na área de 
Físico-Química. 

 
Mostrar claramente potencial para desenvolver 
pesquisa independente e, também, interagir 
com os grupos de pesquisa já existentes. Faixa 
salarial de R$ 9.607,48 (Professor Assistente 
Nível 1) até R$12.731,82 (Professor Associado 
Nível 3), dependendo da experiência do 
candidato. 
O processo de seleção constará das seguintes 
etapas: 
 
Etapa 1 (eliminatória) 

 Avaliação do Curriculum Vitae 
(Lattes) 

Etapa 2 

 Prova didática em nível de 

Graduação (tópico a ser 
previamente especificado); 

 Apresentação do Projeto de 
Pesquisa a ser desenvolvido no 
Departamento de Química da 
PUC-Rio; 

 Entrevista com a banca 
examinadora. 

 
 
 

Documentação Requerida 

 
-Carta de apresentação do candidato 
indicando a área de pesquisa que deseja atuar 
e quais disciplinas se sente capaz de ministrar. 
-Currículo Lattes atualizado. 
-Cópia dos diplomas, documento de identidade 
e CPF. 
-Cartas de referência (no mínimo duas) sendo 
uma delas, preferencialmente, do orientador 
de Doutorado (originais e atuais). 
-Projeto de pesquisa incluindo plano de 
trabalho (até 10 páginas). 
 
É desejável que o candidato envie de imediato um e-
mail sinalizando o interesse. 
 
Prazo limite de inscrição e entrega de todos os 
documentos digitalizados: 22/06/2015 
 Datas Importantes: 
- Envio da documentação completa para o e-
mail: (marlenep@puc-rio.br) até 22/06/2015. 
 
-Divulgação do resultado da Etapa 1:  
26/06/2015 
 
-Confirmação por parte do candidato que 
concorrerá à Etapa 2:  
30/06/2015 
 
-Atividades da Etapa 2:  
À definir 
 
-Divulgação dos Resultados: 
À definir 
 
-Efetivação do contrato:  
Em 2015.2 
 
Rio de Janeiro, 19/05/2015. 
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