Edital no 427 de 03 de junho de 2022
Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor da Carreira do
Magistério Superior
A Magnifica Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, considerando:
1. A necessidade de realização de Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo
de Professor da Carreira do Magistério Superior;
2. O total de 12 (doze) vagas distribuídas em 12 (doze) opções de vagas retratadas no Anexo
deste edital;
3. A necessidade de atender ao disposto nos diplomas legais vigentes, em particular no Decreto
Federal no 9.508/2018, que trata da reserva de vagas a pessoas com deficiência; e na Lei
Federal no 12.990/2014, que trata da reserva de vagas a pessoas negras;
4. A necessidade de aplicação dos percentuais de reserva de vagas sobre o número total de vagas
a serem ofertadas em edital e a distribuição do número de vagas resultante desse cálculo nas
diversas opções de vagas;
5. Que o número de vagas a ser reservado, resultante da aplicação dos percentuais sobre o
número total de vagas a serem ofertadas em edital, é 3 (três), sendo:
a. 1 (uma) o número de vagas reservadas a pessoas com deficiência, calculado na forma
do § 3º do Art. 1º do Decreto Federal no 9.508/2018; e
b. 2 (duas) o número de vagas reservadas a pessoas negras, calculado na forma do § 2º do
Art. 1º da Lei Federal no 12.990/2014.
6. Que o número total de vagas constante no item anterior deste edital não é suficiente para
contemplar todas as opções de vagas.
Resolve tornar pública a realização de sorteio, em sessão pública, que será gravada em áudio e vídeo
e devidamente consignada em ata.
Metodologia:
O sorteio será realizado de forma manual e presencial, na seguinte forma:
Parte I – Definição da ordem do tipo de reserva de vagas para início do sorteio.
1. Inicialmente haverá sorteio para a definição da ordem do sorteio, considerando-se os dois
tipos de vagas a serem sorteadas, se deverá ser iniciado pelas vagas reservadas a pessoas com
deficiência ou se pelas vagas reservadas a pessoas negras.
2. Serão depositados em compartimento próprio dois cupons, um com a descrição: Decreto
Federal no 9.508/2018 e outro com a descrição Lei Federal no 12.990/2014, com mostra
pública de cada um dos cupons.
3. O compartimento a ser utilizado para depósito dos cupons deverá ser mostrado publicamente
para comprovar que se encontra totalmente vazio.
4. O compartimento utilizado deverá ser movimentado para se evitar o vício no sorteio.
5. Retirada de um dos cupons com mostra pública do cupom retirado.
6. O cupom retirado definirá a ordem de início do sorteio, pelo tipo de vaga reservada, se a

pessoas com deficiência ou se a pessoas negras.
Parte II – Realização do Sorteio da alocação das vagas nos códigos de vagas
1. Depósito em compartimento próprio de cupons com os códigos de vagas constante no Anexo
a este edital, de forma individual, com mostra pública, um a um, antes de serem depositados
no compartimento utilizado.
2. O compartimento a ser utilizado para depósito dos cupons deverá ser mostrado publicamente
para comprovar que se encontra totalmente vazio.
3. O compartimento utilizado deverá ser movimentado para se evitar o vício no sorteio.
4. O sorteio será realizado de forma alternada por tipo de reserva de vagas até o sorteio da única
vaga a ser reservada a pessoas com deficiência, iniciando-se pelo tipo de vagas sorteado
primeiro, na forma do item 6 da Parte I da Metodologia.
5. As vagas sorteadas serão registradas em ata e nas colunas próprias, constantes no Anexo deste
edital, e publicadas no edital regulador do Concurso Público.
Local da realização do sorteio:
Rua Aloísio Teixeira, 278 - Prédio 5 - Parque Tecnológico - Cidade Universitária - Rio de Janeiro –
RJ – Recepção.
Data da realização do sorteio:
07 de junho de 2022
Horário previsto para o início do sorteio:
11 horas, considerando-se o horário oficial de Brasília – DF.

DENISE PIRES DE CARVALHO
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Anexo – Quadro de Vagas

Centro /
Campus

Unidade
Acadêmica

Departamento /
Programa / Curso

Setorização
Definitiva

Regime de
Trabalho

Denominação

Requisitos / Titulação

Lei no
12.990/2014
Decreto no
ePortaria
9.508/2018 Normativa
Total
Código
Ampla
MPDG no
de
da Opção
Concorrência
4/2018
Vagas
de Vaga
Reserva de
vagas

Campus Duque
de Caxias

Centro de
Tecnologia - CT

Centro de
Tecnologia - CT

Centro de
Tecnologia - CT

Colegiado de
Ensino de
Graduação Xerém
COPPE
- Instituto
Alberto Luiz
Coimbra de
PósGraduação e
Pesquisa de
Engenharia
COPPE
- Instituto
Alberto Luiz
Coimbra de
PósGraduação e
Pesquisa de
Engenharia

COPPE
- Instituto
Alberto Luiz
Coimbra de
PósGraduação e
Pesquisa de
Engenharia

Ensino de
Graduação - Xerém

PEC - Programa de
Engenharia Civil

Biologia e
Biotecnologia
Vegetal

Geotecnia

40h DE

40h DE

Professor
Adjunto A

Professor
Adjunto A

Graduação e Doutorado em Ciências
Biológicas, Biotecnologia, Fisiologia Vegetal,
Genética, Biologia Molecular, Bioquímica ou
em áreas afins.

Reserva de
vagas

1

RT-001

1

RT-002

1

RT-003

1

RT-004

Engenheiro Civil com Doutorado em
Engenharia Civil
Atender aos requisitos mínimos de
produção docente conforme previsto na
resolução COPPE CD 01/20199

Formação Básica em Engenharia e
PET - Programa de
Engenharia de
Transportes

PESC - Programa de
Engenharia de
Sistemas e
Computação

Engenharia de
transportes

40h DE

Professor
Adjunto A

Doutorado em Engenharia ou áreas afins
Atender aos requisitos mínimos de
produção docente conforme previsto na
resolução COPPE CD 01/2019.
Formação básica em Engenharia, Ciência da
Computação, Informática, Matemática,
Física ou áreas afins (por exemplo,
Matemática Aplicada, Estatística Aplicada,
dentre outras).

Engenharia e
Ciência
Computacional

40h DE

Professor
Adjunto A

Doutorado com ênfase em sistemas e
computação, informática, engenharia
computacional, ciência computacional ou
áreas afins.
Atender aos requisitos mínimos de
produção docente conforme previsto na
resolução COPPE CD 01/2019

Centro de
Ciências
Jurídicas e
Econômicas CCJE

Faculdade de
Administração
e ciências
Contábeis

Graduação - FACC

Inovação

40h DE

Professor
Adjunto A

Graduação em Ciências Contábeis ou cursos
afins e Doutorado em Inovação

1

RT-005

Centro de
Filosofia e
Ciências
Humanas CFCH

Instituto de
Filosofia e
Ciências
Sociais

Ciência Política

Política
Internacional e
Decolonialidade

40h DE

Professor
Adjunto A

Doutorado em Ciência Política, Relações
Internacionais, Sociologia, Antropologia,
Ciências Sociais ou Ciências Humanas

1

RT-006

Centro de
Ciências da
Saúde - CCS

Instituto de
Psiquiatria IPUB

40h DE

Professor
Adjunto A

1

RT-007

1

RT-008

1

RD-001

1

RD-002

1

RP-001

1

RP-002

Programa de Pósgraduação em
Psiquiatria e Saúde
Mental

Psicologia do
envelhecimento

40h DE

Professor
Adjunto A

Graduação em Medicina, Residência Médica
em Psiquiatria da Infância e Adolescência
OU Curso de especialização em psiquiatria
da infância e adolescência com carga
horária mínima de 360 horas OU RM de
quarto anos em Psiquiatria da Infância e
Adolescência
e
Doutorado em Psiquiatria ou áreas afins

40h DE

Professor
Adjunto A

Doutorado em Ciências ou em áreas afins

Programa de Pósgraduação em
Psiquiatria e Saúde
Mental

Psiquiatria da
Infância e
Adolescência

Instituto de
Biofísica IBCCF

Biofísica Ambiental

Biofísica
Ambiental

Centro de
Ciências da
Saúde - CCS

Escola de
Enfermagem EEAN

Departamento de
Enfermagem de
Saúde Pública

Saúde
Pública/Saúde
Coletiva

Centro de
Letras e Artes CLA

Escola de
Belas Artes
(EBA)

Departamento de
Desenho Industrial
(BAI)

DESIGN
INDUSTRIAL
Desenvolvimento
do Projeto de
Produto

40h DE

Professor
Adjunto A

Centro
Multidiscilinar
UFRJ Macaé

Medicina

Ciclo Clínico

Saúde da Criança
(Pediatria)

20h

Professor
Adjunto A

Centro de
Ciências da
Saúde - CCS

Instituto de
Psiquiatria IPUB

Centro de
Ciências da
Saúde - CCS

Graduação em Psicologia
e
Doutorado em psicologia, saúde mental ou
áreas afins

40h DE

Professor
Adjunto A

Graduação em Enfermagem
e
Doutorado em Saúde Coletiva / Ciências da
Saúde ou Doutorado em Enfermagem Saúde
Coletiva
Graduação em Desenho Industrial ou
Design Industrial ou Design de Produto,
e
Doutorado em áreas correlatas ao setor do
Concurso
Graduação em Medicina com especialização
em Pediatria e Doutorado na área da saúde

