
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS INORGÂNICOS  

ESCOLA DE QUÍMICA 

Edital 448 

 

1. Setor: Tecnologias da Indústria Química Inorgânica 

 

2. Programa:  

1. Produção de Cerâmicas Tradicionais: matérias-primas, etapas de produção e 

equipamentos;  

2. Produção de Gesso, Cal e Cimento: matérias-primas, etapas de produção e 

equipamentos;  

3. Minerais e rochas: definições, classificações, caracterização e propriedades 

físicas e químicas.  

4. Beneficiamento de minerais: tipos de lavra, fragmentação, classificação, 

concentração, desaguamento e disposição dos rejeitos.  

5. Minerais aplicados à tecnologia ambiental: zeólita, diatomácea, bentonita, 

atapulgita, vermiculita. Usos e funções. 

 

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

ou Química Industrial ou Química – Atribuições Tecnológicas 

 

4. Provas: 

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

eliminatória. Os critérios para avaliação de currículo estão disponíveis em: 

https://concursos.pr4.ufrj.br/images/stories/_concursos_PR4/Edital-953-2019/7-

Criterios-Avaliacao-Titulos-Trabalhos/EQ.pdf 

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

eliminatório, e uma prova didática (prova de aula). 

c) O calendário das provas e os links das salas virtuais estão no ANEXO. 

 

 

 

https://concursos.pr4.ufrj.br/images/stories/_concursos_PR4/Edital-953-2019/7-Criterios-Avaliacao-Titulos-Trabalhos/EQ.pdf
https://concursos.pr4.ufrj.br/images/stories/_concursos_PR4/Edital-953-2019/7-Criterios-Avaliacao-Titulos-Trabalhos/EQ.pdf


5. Comissão Julgadora: 

Prof. Carlos Alberto das Chagas Junior (DPI/EQ/UFRJ) 

Prof. Robinson Luciano Manfro (DPI/EQ/UFRJ) 

Pesquisador Hudson Jean Bianquini Couto (CETEM) 

 

6. Links úteis: 

Edital 448: https://graduação.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Editais-Substituto/2020/Edital-

PS-2020-448-Geral-Remoto.pdf 

 

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

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

 

 

ANEXO - CALENDÁRIO 

DATA ETAPA 

16 a 19 de 

novembro 

 

Inscrições pelo e-mail: chefiadpi@eq.ufrj.br 

 

No ato da Inscrição, o candidato receberá o calendário e o 

conteúdo programático do concurso encaminhado por e-mail. O 

candidato deverá responder ao e-mail dando ciência dessas 

informações. 

 

23 de novembro 

(segunda-feira) 

 

 

9:00 – Divulgação por e-mail da homologação das inscrições  

 

O candidato deve dar ciência por e-mail 

 

 

25 de novembro 

(quarta-feira) 

 

 

Até 9:00 – Entrada de recursos da homologação das inscrições 

 

 

10:00 – Instalação da Comissão Julgadora do Concurso  

Presença obrigatória de todos os candidatos, via acesso remoto, 

com gravação, por link: meet.google.com/oua-rcrs-sbm 

 

 

14:00 –Divulgação do resultado de análise dos recursos de não 

homologação de inscrição (por e-mail)  

 

 

https://graduação.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Editais-Substituto/2020/Edital-PS-2020-448-Geral-Remoto.pdf
https://graduação.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Editais-Substituto/2020/Edital-PS-2020-448-Geral-Remoto.pdf
https://graduação.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_11.pdf
https://graduação.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_11.pdf
mailto:chefiadpi@eq.ufrj.br


17:00 – Divulgação por e-mail do resultado da Etapa de 

Avaliação de Currículos e da Lista de Candidatos Aprovados 

para próxima fase 

 

Candidato deve dar ciência por e-mail 

 

 

26 de novembro 

(quinta-feira) 

 

9:00 – Sorteio dos tópicos da prova oral (3 tópicos). 

           Sorteio do tópico da prova didática (1 tópico) 

Presença obrigatória de todos os candidatos, via acesso remoto, 

com gravação, por link: - meet.google.com/ttm-eqcn-hbz 

 

 

9:05-10:05 – Período permitido de consulta dos candidatos aos 

Materiais/Resumos pessoais sobre os tópicos sorteados  

 

 

10:05 – 16:00 – prova oral (remoto – no máximo 40 minutos) 

- Os links das salas virtuais serão disponibilizados previamente 

por e-mail  

- A sessão será gravada 

- A sessão será aberta, porém candidatos concorrentes não poderão 

assistir. 

- A sessão pode ser alongada, dependendo do número de 

candidatos classificados para esta etapa. 

  

 

16:00-17:00 – correção da prova oral (restrito) 

- A sessão pode ter horário alterado dependendo do número de 

candidatos classificados para esta etapa 

 

 

17:00 – divulgação por e-mail do resultado da prova oral 

- A divulgação pode ter horário alterado dependendo do número de 

candidatos classificados para esta etapa 

 

 

27 de novembro 

(sexta-feira) 

 

 

9:00 – Início das provas didáticas (remoto) 

- Os links serão disponibilizados previamente por e-mail  

- A sessão será gravada 
- A sessão será aberta, porém candidatos concorrentes não poderão 

assistir. 

 

 

Até 17:00– Período de solicitação de interposição de recurso 

relativo ao resultado da prova oral – via e-mail: 

chefiadpi@eq.ufrj.br 

 



 

18:00- Divulgação do resultado de análise dos recursos 

relativos ao resultado da prova oral (por e-mail) 

 

30 de novembro 

(segunda-feira) 

 

 

9:00 – Divulgação do Resultado Final por e-mail 

 

01 de dezembro 

(terça-feira) 

 

Até 9:00 - Período de interposição de recurso relativo ao 

resultado do concurso – via e-mail: chefiadpi@eq.ufrj.br 

 

 

Até 17:00 - Divulgação do resultado de análise dos recursos 

relativos ao resultado do concurso (por e-mail) 

 

03 de dezembro 

(quinta-feira) 

 

Até 9:00 - Período máximo de apresentação dos documentos 

pelo candidato classificado em primeiro lugar para trâmite de 

contratação (a lista de documentos será enviada por e-mail no 

dia da divulgação do resultado final do processo seletivo) 
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