EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA /PUC-Rio1
1.

O Departamento de Psicologia da PUC-Rio realizará seleção para preenchimento de uma vaga
de professor (a) para seu quadro principal, com carga horária de 40 horas semanais, para a área
de Psicopatologia e Saúde.

2.

As atividades previstas para o (a) professor (a) selecionado (a) incluem ensino nos níveis de
graduação e pós-graduação, orientação de alunos de graduação e pós-graduação (dissertações de
mestrado e teses de doutorado) e desenvolvimento de pesquisa.

3.

São pré-requisitos para candidatar-se:
•

Possuir os títulos de médico e de especialista em psiquiatria.

•

Possuir o título de doutor expedido por instituição nacional e, quando obtido no
exterior, revalidado ou em processo de revalidação.

•

Não possuir nenhum tipo de vínculo empregatício com outra instituição, ou assumir o
compromisso de romper com o vínculo existente, no caso de vir a ser contratado (a).
Não se encontrar aposentado (a) ou em situação equiparada.

•

Possuir um InPA (Índice de Produção Acadêmica)2 anual igual ou maior que 2,50
levando em consideração a média dos últimos três anos (de 2016 a 2018).

4.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:

1

A seleção será realizada no Departamento de Psicologia, ficando a contratação, a partir de março/2019,
a cargo da PUC-Rio, respeitadas as exigências institucionais e a legislação trabalhista e, especificamente,
a aprovação das Comissões de Carreira Docente das diversas instâncias da universidade.
2

O InPA é calculado a partir da seguinte fórmula: ((1,0*A1) + (0,9*A2) + (0,7*B1) + (0,6*B2) +
(0,4*B3) + (0,3*B4) + (0,2*B5) + (0,1*C) + (1,0*L) + (0,5*CL) + (0,5*OL)) / 3. Onde: A1, A2, ..., C =
número de artigos aceitos ou publicados em periódico classificado pelo sistema Qualis/Capes; L =
Número de livros publicados; CL = número de capítulos de livro publicados; OL = número de livros
organizados.
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•

Cópias autenticadas do diploma de médico e do certificado de especialista em psiquiatria,
expedidos por instituição nacional e quando obtidos no exterior, revalidados ou em
processo de revalidação.

•

Cópia autenticada do diploma de Doutorado, expedido por instituição nacional e quando
obtido no exterior, revalidado ou em processo de revalidação.

•

Projeto de Pesquisa.

•

Curriculum Vitae (modelo LATTES-CNPq).

•

Conjunto de separatas das publicações a partir de 2016, e cópia dos artigos aceitos, com as
respectivas cartas de aceitação.

•

Memorial abrangendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, com indicação do InPA,
com duas casas decimais.

•

Comprovante de todas as informações contidas no Curriculum Vitae e no Memorial.

•

Carta na qual o candidato declara não possuir qualquer vínculo com outra instituição ou
assume o compromisso de romper com o vínculo existente, no caso de vir a ser contratado
pela PUC-Rio.

5.

A inscrição deverá ser realizada de 07/01/2019 a 08/03/2019, de segunda a sexta-feira, pelo (a)
candidato (a) ou por portador, munido de procuração, de 9:00 às 11:30, e de 14:00 às 16:00
horas, na Secretaria da Direção do Departamento de Psicologia (sala 201L), onde a
documentação será entregue, mediante o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 200,00
(duzentos reais).
Endereço: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Psicologia
Rua Marquês de São Vicente, 225 – sala 201L – Gávea
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22451-900
Tels: (21) 3527-1185 / 3527-1186 - FAX: 3527-1187
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