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PROFESSOR SUBSTITUTO

ÁREA: MODELAGEM, CONTROLE DE PROCESSOS E INSTRUMENTAÇÃO

PROCESSO DE SELEÇÃO
Em consonância com o Edital nº 303 de 09 de junho de 2017 o Processo Seletivo
Simplificado para contratação de Professor Substituto para o Departamento de
Engenharia Química da Escola de Química da UFRJ, irá ocorrer nos dias 28 e 30 de junho
de 2017, nas dependências da Escola de Química, e será constituído de três etapas:

(a) Análise de Curriculum Vitae
(b) Prova Escrita
(c) Prova Didática

PROVA ESCRITA

Sorteio dos pontos
O sorteio dos três pontos da prova escrita, escolhidos de uma lista de dez pontos elaborada
pela banca examinadora a partir dos tópicos constantes no Programa do Concurso, será
realizado no dia 28 de junho, às 09h00min, na sala E-209.

A presença dos candidatos inscritos durante o sorteio dos pontos é obrigatória.

Natureza da Prova
A Prova Escrita será relativa aos pontos sorteados anteriormente e será realizada na
quarta-feira, dia 28 a partir das 10h00min (uma hora após o sorteio dos pontos) no
LADEQ -Sala ANP e terá a duração de 2 (duas) horas.

A Prova Escrita tem caráter eliminatório, sendo automaticamente reprovado o candidato
que obtiver nota inferior a 6 (seis).
O resultado da Prova Escrita será divulgado antes do sorteio da Prova Didática

PROVA DIDÁTICA
Natureza da Prova
A Prova Didática será constituída de uma aula a ser proferida por cada um dos candidatos,
versando sobre um mesmo assunto definido por um sorteio, a ser realizado no dia 28 de
junho às 15h00min, na Sala E-209, extraído da mesma lista de 10 pontos previamente
elaborada pela banca examinadora.

A presença dos candidatos inscritos durante o sorteio do ponto é obrigatória.
A aula deverá ter uma duração de, no máximo, 30 minutos e o candidato não poderá
recorrer a recursos multimídia.
A ordem em que os candidatos proferirão as suas aulas será definida pela ordem de
inscrição dos mesmos.

As aulas serão ministradas no LADEQ -Sala ANP.
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A primeira aula terá início no dia 30 de junho às 09h00min.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO
O resultado final será divulgado em seção pública, no LADEQ sala ANP, duas horas após
o término da última prova didática

PROGRAMA

ÁREA: Modelagem, Controle de Processos e Instrumentação

EDITAL 303 DE 09/06/2017

1. Modelos Dinâmicos: Sistemas Lineares. Técnicas de Linearização. Técnicas de
perturbação. Transformada de Laplace. Conceito de Funções de Transferência e
Diagramas de Blocos. Álgebra de Diagrama de Blocos. Sistemas Lineares de 1a e 2a
ordem. Sistemas Lineares combinados e com tempo morto.
2. Respostas de Sistemas Lineares a perturbações. Análise de perturbações degrau, rampa
e pulso. Aplicações a processos químicos e bioquímicos.
3. Análise frequêncial. Análise em frequência de processos simples e sistemas
combinados. Diagramas de Bode e Nyquist. Aplicações
4. Instrumentação Industrial em malhas de controle. Classificação de Funções de
instrumentos específicos. Simbologia e Nomenclatura para projetos de plantas industriais.
5. Sensores e Transmissores de sinais. Conceitos de linearidade e conversão de sinais:
analógicos e digitais. Funções de Transferência
6. Elementos Finais de Controle. Válvulas: características inerentes e instaladas, seleção
e dimensionamento em projetos de malhas de controle. Funções de Transferência.
7. Controladores e Ações de Controle. Dinâmica de malhas de realimentação.
Estabilidades de malhas de Controle. Métodos analíticos e empíricos de ajuste de
controladores.
8. Malhas de Controle em cascata. Métodos de Ajuste de Controladores e
Critérios de Projeto. Aplicações em processos Industriais.
9. Malhas de Controle de Antecipação. Método de ajuste do controlador.
Malhas combinadas realimentação e antecipação. Aplicações em processos químicos.
10. Métodos de Sínteses de Malhas em resposta de Frequência. Critérios de margem de
ganho e margem de fase.

BANCA DO CONCURSO

Professora Rossana Odette Mattos Folly
Professor Maurício Bezerra de Souza Junior
Professora Andrea Valdman


