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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFESSOR

Em conformidade com o Edital  Nº 431 de  11/07/2019 -  UFRJ,  o  processo seletivo
público para contratação temporária de pessoal, consistirá de: (a) análise de curriculum
vitae;  (b)  prova escrita;  (c)  prova didática.  Todas  as  etapas  do processo seletivo  se
realizarão  na  Escola  de  Química/UFRJ,  Centro  de  Tecnologia,  Bloco  E,  Cidade
Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro-RJ.

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A lista dos candidatos com inscrição homologada será divulgada no quadro de aviso de
DEQ ao lado da sala E-209 a partir das 13h do dia 19/07/2019 e no endereço eletrônico
www.eq.ufrj.br

PROVA DE TÍTULO

A lista dos candidatos aprovados na prova de Títulos será divulgada no quadro de aviso
de DEQ ao lado da sala E-209 a partir das 10h do dia 05/08/2019.

SORTEIO DE PONTO

O sorteio de ponto da prova escrita será realizado na segunda feira, dia 05 de agosto de
2019, às 13:00h, na sala I-222 (Acácia). 

PROVA ESCRITA

A prova  escrita  versará  sobre  o  ponto  sorteado  anteriormente  e  será  realizada  na
segunda-feira, dia 05 de agosto de 2018 às 14:00 (uma hora após o sorteio dos pontos),
na sala I-222 (Acácia), e terá duração de duas horas.

PROVA DIDÁTICA

A prova didática consistirá de uma aula a ser proferida por cada um dos candidatos,
aprovados na prova escrita, versando sobre um mesmo assunto, definido por sorteio, a
ser realizado às 17h30min de segunda feira, dia 05 de agosto de 2019, na sala I-222
(Acácia), a partir de uma lista de 10 pontos abaixo listados. A aula deverá ter duração de
até 40 minutos, e ser proferida sem o auxílio de qualquer tipo de projeção de imagens.

http://www.eq.ufrj.br/


Os candidatos proferirão suas aulas na ordem de suas inscrições no processo seletivo. A
primeira aula terá início  às 09h00min da quarta feira dia 07 de agosto de 2019. Caso
seja  necessário,  as provas didáticas continuarão na quinta  feira dia 08 de agosto de
2018, a partir das 09h00min.

RELAÇÃO DE PONTOS PARA AS PROVAS ESCRITAS E DIDÁTICAS :

1.  Resolução  de  Modelos  de  Equipamentos.  Estrutura  de  informação  dos  modelos.

Fluxo de informação e estratégias de cálculo em problemas de dimensionamento e de

Simulação. 

2. Avaliação Econômica de processos. 

3.Dimensionamento, Simulação e Otimização de Processos. Estrutura de fluxogramas

de processos. 

4. Síntese de Sistemas de reação. 

5. Síntese de Sistemas de Separação. 

6. Síntese de Sistemas de Integração Energética. 

7. Identificação de perigos e análise de risco

8. Modelos de fonte e modelos de dispersão atmosférica

9. Proteção contra incêndio

10. Toxicologia
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