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Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR 

(Quadro complementar - 20 horas/semana) 

 
O Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro está iniciando processo 

de seleção para contratação de professor do quadro complementar na área de Bioquímica. Os candidatos devem 

ter o título de Licenciado ou Bacharel em Química, Química industrial, Biotecnologia ou Farmácia, com Doutorado 

na área de Biociências. Será dada preferência para candidatos com experiência de docência em nível superior, 

sobretudo na área de Bioquímica. 

O professor contratado deve mostrar claramente sua capacidade de atuar no ensino de graduação de 

Bioquímica para os cursos de Química, Engenharia Química, Biologia e Ciências da Saúde, a partir do momento 

da sua incorporação no quadro docente complementar da Universidade, com previsão para o 1o semestre de 2023. 

O salário de Professor 20h/semana do Quadro Docente Complementar é na faixa de R$ 7.104,99 (sete mil, 

cento e quatro reais e noventa e nove centavos) a R$ 9.018,73 (nove mil, dezoito reais e setenta e três centavos), a 

depender do currículo do aprovado/aprovada e considerando valores brutos atuais, de janeiro de 2023.  

De acordo com o Plano de Carreira Docente da PUC-Rio, destacamos que o professor de Tempo Parcial 

do Quadro Complementar: (i) deverá dedicar entre 12 e 15 h semanais para lecionar disciplinas de graduação e o 

restante das 20 h semanais em atividades relacionadas às disciplinas; (ii) poderá ter com a Instituição outro vínculo, 

desde que respeite as regras da mesma e a soma das cargas horárias não ultrapasse o limite legal de 40 h semanais 

e 08 h diárias. 

 

Etapa 1. (eliminatória) 

• Avaliação do Curriculum Lattes 

Etapa 2. 

• Entrevista. 

• Prova didática do tópico de Bioquímica a ser previamente informado. 
 

Inscrição:  

O candidato deverá enviar um email com toda a documentação requerida anexada, colocando no assunto “Inscrição 

Professor Bioquímica Nome do Candidato”. 

Documentação requerida (em cópia digitalizada): 

-Carteira de Identidade, CPF. 

-Currículo Lattes atualizado. 

-Diplomas pertinentes (candidatos estrangeiros devem apresentar seus diplomas devidamente revalidados no 

Brasil). 

-Comprovantes de experiência de docência. 

-Duas cartas de referência recentes. 

-Planilha resumo do CV preenchida. Faça dowload a partir do link abaixo: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Tcb8-

FBK1hIMRpSNU42i9PEfUYReWRxH0gHHWuvknc/edit?usp=share_link 

 

 

Prazo limite de inscrição: até 31/01/2023 (com envio de todos os documentos por meio eletrônico) 

OBS.: Os candidatos interessados devem enviar e-mail com a documentação requerida completa para: 

diretoriaqui@puc-rio.br, com cópia para marlenep@puc-rio.br.  
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Previsão do resultado da Etapa 1: 08/02/2023.  

   

O calendário da Etapa 2 do processo seletivo será disponibilizado aos aprovados na Etapa 1 em tempo devido. 

 

Previsão do início das atividades: Março de 2023. 
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