Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR
(Tempo integral - Dedicação Exclusiva - 40 horas/semana)
O Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro está iniciando processo de
seleção para contratação de professor de tempo integral e dedicação exclusiva na área de Química Inorgânica em
uma das seguintes sub-áreas: Química de Coordenação, Bioinorgânica, Organometálicos ou Foto-Química
inorgânica). Os candidatos devem ter o título de Licenciado ou Bacharel em Química, Química industrial ou
farmácia com Doutorado na área de Química/Química Inorgânica. Será considerada para fins de pontuação o
número de publicações na área (em especial como primeiro autor) assim como o fator de impacto da revista,
experiência de docência comprovada (somente professor substituto, adjunto ou assistente) e pós doutorado na
área de química.
O professor contratado deve mostrar claramente seu potencial para desenvolver linha de pesquisa independente,
demonstrar capacidade de gerar produção científica continuada e de qualidade, e também interagir com os
grupos e linhas de pesquisa já existentes no Departamento. O professor deverá atuar no ensino de graduação e
de pós-graduação, a partir do momento da sua incorporação no quadro docente da Universidade, ser capaz de
orientar alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, assim como atuar na área administrativa.
O salário inicial é de R$13.154,44 , equivalente ao cargo de Professor Assistente. O vínculo de Professor Assistente
se refere ao período de estágio probatório, que vai de 3 a 5 anos, para demostração de capacidade por parte do professor
antes da aceitação desse no quadro principal da universidade.
Etapa 1. (eliminatória)
• Avaliação do Curriculum Vitae.
• Avaliação de Projeto de Pesquisa incluindo a viabilidade de sua implementação e estratégias para
obtenção de recursos para a execução do mesmo.
Etapa 2.
• Entrevista com a banca do processo seletivo.
• Apresentação do projeto de pesquisa (15 min).
• Prova didática do tópico de Química Geral/Inorgânica a ser previamente informado).
Documentação requerida (em cópia digitalizada):
-Currículo Lattes atualizado.
-Diplomas pertinentes (candidatos estrangeiros devem apresentar na inscrição seus diplomas devidamente revalidados
por uma instituição brasileira.
-Comprovantes de experiência de docência.
-Separatas dos artigos científicos publicados em revistas indexadas.
-Carteira de Identidade, CPF
-Projeto de pesquisa com plano de trabalho (máximo de 5 páginas).
-Duas cartas de referência dos últimos orientadores/supervisores.
Prazo limite de inscrição: 15/05/2022 (com envio de todos os documentos por meio eletrônico)
OBS.: Os candidatos interessados devem enviar um e-mail com a documentação completa para
diretoriaqui@puc-rio.br com cópia para marlenep@puc-rio.br
Previsão do resultado da Etapa 1: 20/05/2022
O calendário da Etapa 2 do processo seletivo será disponbilizado aos aprovados na Etapa 1 em tempo
devido (previsão para 23 a 27 de maio).
Di retoria do Departamento de Química da PUC-Rio
Rua Marques de São Vicente 225, sala 772A – Edifício Cardeal Leme
Gávea. Rio de Janeiro, 22451-900
Contatos: Prof. Adriana Gioda: posqui@puc-rio.br
Malene de Paula: marlenep@puc-rio.br
Tel.: (+55) 21 3527-1026

