
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA  

ESCOLA DE QUÍMICA 

Edital 417 

 

1. Setor: Engenharia de Processos e Cálculo de Processos 

 

2.  Contato: chefiadeq@eq.ufrj.br  

 

3. Programa:  

1. Dimensões, unidades e sistemas de unidades. Homogeneidade dimensional. 

Parâmetros utilizados na descrição de correntes de processos. Fluxogramas de 

Processos químicos. 

2. Balanço material. Balanços materiais em processos sem reação química 

3. Estequiometria Industrial. Balanços materiais em processos com reação química. 

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

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

de Simulação. 

5. Dimensionamento, Simulação e Otimização de Processos. Estrutura de 

fluxogramas de processos. 

6. Avaliação Econômica de processos. 

7. Otimização. Analise de graus de liberdade do projeto. Conceitos preliminares. 

Método analítico. Métodos numéricos simples de otimização univariável e 

multivariável   

8. Síntese de Sistemas de Separação.  

9. Integração Energética. 

10. Integração Mássica – Diagrama de fontes de água. 

 

4. Graduação: o candidato deve possuir diploma de graduação em Engenharia 

Química, Engenharia de Alimentos ou Engenharia de Bioprocessos. 

 

 

 



5. Provas: 

a) 1ª. Fase: A primeira fase será constituída por análise dos currículos, sendo 

eliminatória, segundo os critérios definidos no artigo 7, inciso 4 da Resolução 

CEG No. 11/2020. 

O candidato terá seu currículo avaliado mediante a apresentação de 

comprovação de diploma de graduação na área de conhecimento e de diploma de 

pós-graduação lato sensu ou minimamente de declaração oficial de conclusão 

dos créditos obrigatórios ou diploma em curso de Mestrado ou Doutorado. 

Para ser aceito, o candidato deve possuir diploma de graduação em Engenharia 

Química, Engenharia de Alimentos ou Engenharia de Bioprocessos. 

. 

b)  2ª. Fase: Na segunda fase serão aplicadas uma prova oral, em caráter 

eliminatório, e uma prova didática (prova de aula), ambas de forma REMOTA, 

seguindo o Edital 417. 

c) Os links das salas virtuais das provas serão disponibilizados por email aos 

candidatos juntamente com a divulgação do resultado da prova oral. 

 

6. Comissão Julgadora: Será informada por email junto com o resultado de 

homologação das inscrições dos candidatos. 

 

7. Links úteis: 

Edital 417: https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Editais-

Substituto/2021/Edital-PS-2021-417-Geral-Remoto.pdf 

 

Resolução CEG/UFRJ 11/2020: https://graduação.ufrj.br/images/_PR-

1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_11.pdf 

 

Resolução CEG/UFRJ 03/2021: https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-

1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2021_03.pdf 

 

  


