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INSTITUTO DE ECONOMIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PORTARIA Nº 6335, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015

DECANIA

EDITAL DE BANCA EXAMINADORA
O diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Prof. David S. Kupfer, torna pública a constituição da comissão julgadora
do concurso público para provimento efetivo de vaga no cargo isolado de
professor titular-livre no setor de Governança e Políticas Públicas do Instituto
de Economia da UFRJ, conforme edital nº 432, de 19 de novembro de 2014,
publicado no Diário Oﬁcial da União nº 225, de 20 de novembro de 2014.
A indicação da comissão julgadora foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do
IE/UFRJ em reunião realizada no dia 10 de setembro de 2015.
Membros Titulares:
• Dr. Francisco Lima Cruz Teixeira, Professor Titular da Escola de
Administração da UFBA;
• Dr. Kurt Eberhart von Mettenheim, Professor Titular da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da FGV;
• Dr. Paulo Bastos Tigre, Professor Titular do Instituto de Economia da
UFRJ - presidente da comissão julgadora;
• Dr. Sebastião Carlos Velasco e Cruz, Professor Titular do Instituto de
Filosoﬁa e Ciências Humanas da UNICAMP;
• Dr. Simon Schwartzman, Pesquisador do Instituto de Estudos do
Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro.
Membros Suplentes:
• Dr.ª Leda Maria Paulani, Professora Titular da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da USP;
• Dr. Renato Raul Boschi, Professor Titular do Departamento de Ciência
Política da UFMG.
Os candidatos têm o prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data
da publicação para, se quiserem, protocolar requerimento de impugnação do todo
ou de parte da composição da comissão julgadora.
PORTARIA Nº 6337, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015
O diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Prof. David S. Kupfer, nomeado pela portaria nº 5.547, de 29 de julho de 2015,
publicada no Diário Oﬁcial da União nº 144, 30 de julho de 2015, no uso de suas
atribuições,
Resolve tornar público o resultado do concurso público de provas e títulos para
provimento efetivo de vaga no cargo de professor da carreira de magistério superior
do edital nº 450, de 03 de dezembro de 2014, publicado no Diário Oﬁcial da União
nº 236, de 05 de dezembro de 2014, divulgando o nome do candidato aprovado:
MS-068 - Macroeconomia e Finanças Públicas – Professor Adjunto A – 40h DE
Nicholas Miller Trebat
PORTARIA Nº 6338, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015

EDITAL Nº 293, DE 09/09/2015
Abertura de Processo Seletivo para Professor Visitante
A DECANA do Centro de Ciências da Saúde (CCS) DA UFRJ, no uso de suas
atribuições e na forma de que dispõe a Lei 8745 de 09 de dezembro de 1993 e demais
Regimento Geral, Resoluções e Normas pertinentes da UFRJ, torna público que se
encontram abertas as inscrições para professor visitante brasileiro ou estrangeiro,
circunscritas às seguintes normas:
I. DO CONTRATO
1.1. Duração: 12 meses
1.2. Carga horária: 40 horas DE
1.3. Nível: Adjunto I
II. DOS CANDIDATOS
2.1. Poderão candidatar-se ao processo seletivo os professores que possuam os
seguintes requisitos:
• ter diploma de doutor, na área de Biologia-Genética, obtido em curso reconhecido
pelo Ministério da Educação;
• apresentar publicações relevantes, em periódicos indexados, nas áreas de Biologia
Molecular Vegetal, silenciamento gênico em plantas e interação planta-vírus;
•apresentar conhecimento prático em: técnicas de biologia molecular vegetal,
incluindo clonagem de DNA, expressão in vivo e co-imunoprecipitação de proteínas
e detecção por western blot; análise da expressão gênica através de northern
blot e qRT-PCR; RNAi em plantas através do uso de microRNAs artiﬁciais e
hairpin RNAs; infecção viral; desenvolvimento de Arabidopsis thaliana e análise
fenotípica de mutantes de Arabidopsis
• apresentar proﬁciência em língua portuguesa e inglesa
III. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Período: por 10 dias a partir da data de divulgação deste edital.
3.2. Local: CCS, Bloco K, sala K2-020 (Secretaria da Decania do CCS)
3.3. Horário: 10h às 15h
3.4. Documentos: original e fotocópia da identidade e do CIC; original e fotocópia
do diploma de conclusão de doutorado; curriculum vitae
IV. DA FINALIDADE
4.1. O professor selecionado deverá desempenhar funções de: pesquisa, com
participação do projeto “Caracterização do mecanismo de ação de proteínas
reguladoras do ciclo celular vegetal na resposta a estresses bióticos e abióticos”;
de ensino de graduação e de pós graduação na área de silenciamento gênico em
plantas e RNAs não codiﬁcantes, seus fundamentos e aplicações.
V. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Prof. David S. Kupfer, nomeado pela portaria nº 5.547, de 29 de julho de 2015,
publicada no Diário Oﬁcial da União nº 144, de 30 de julho de 2015, no uso de
suas atribuições,

5.1. O presente Edital será aﬁxado no Campi da UFRJ.

Resolve tornar público o resultado do concurso público de provas e títulos para
provimento efetivo de vaga no cargo de professor da carreira de magistério superior
do edital nº 450, de 03 de dezembro de 2014, publicado no Diário Oﬁcial da União
nº 236, de 05 de dezembro de 2014, divulgando, em ordem de classiﬁcação, os
nomes dos candidatos aprovados:

5.3. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos, ou outras
de qualquer natureza que não atendam às exigências deste Edital, ocorridas em
qualquer fase do processo, eliminarão o candidato da Seleção ou, se identiﬁcadas
posteriormente, impedirão a sua matrícula, anulando-se todos os atos e efeitos
decorrentes da sua inscrição.

MS-069 - Microeconomia: Economia Industrial e da Tecnologia – Professor
Adjunto A – 40h DE
1º Caetano Christophe Rosado Penna
2º Clarice Campelo de Melo Ferraz

5.4. A avaliação será feita através de entrevista e análise de curriculum vitae.

5.2. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as
exigências do presente Edital e de que aceita as condições da seleção, não podendo
invocar seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CLEMENTINO FRAGA FILHO

PORTARIA Nº 6339, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015
PORTARIA N° 6185, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015
O diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Prof. David S. Kupfer, nomeado pela portaria nº 5.547, de 29 de julho de 2015,
publicada no Diário Oﬁcial da União nº 144, de 30 de julho de 2015, no uso de
suas atribuições,
Resolve tornar público o resultado do concurso público de provas e títulos
para provimento efetivo de vaga no cargo de professor da carreira de magistério
superior do edital nº 450, de 03 de dezembro de 2014, publicado no Diário Oﬁcial
da União nº 236, de 05 de dezembro de 2014, divulgando o que segue:
MS-067/Macroeconomia com ênfase em Economia Monetária e Financeira –
Professor Adjunto A – 40h DE
Nenhum candidato foi aprovado.

O Diretor Geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, conferidas pelo
Art. 10 do Regimento Interno do Hospital e considerando o disposto na Legislação
Federal de Saúde;
Resolve constituir a Comissão de Análise de Óbitos e Biópsias do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, nos termos dos estatutos
das Comissões Permanentes constantes do Processo n° 713/99 – HUCFF,
a ser integrada pelos servidores MARIA STELLA DE CASTRO LOBO,
Mé dic o, ma tríc ula SIAPE n° 7 36 365 1 (p re sid en te), JOSÉ PEDRO
MADURO NETO, Médico, matrícula SIAPE n° 0377431, HELENA
RIBEIRO LAGRECA, Professor Adjunto, matrícula SIAPE n° 3696176,

