
NORMAS COMPLEMENTARES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA
DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA SOCIAL

SETOR: PSICOLOGIA SOCIAL

● Banca Examinadora:

Francisco Teixeira Portugal  - Professor Associado (IP-UFRJ)
Gustavo Mendes de Melo - Professor Adjunto (IP-UFRJ)
Maria Clara de Almeida Carijó - Professora Adjunta (IP-UFRJ)

Suplente: Thiago Benedito Livramento Melicio - Professor Adjunto (IP-UFRJ)

● Programa:
1. Relações Étnico-raciais e de gênero e Psicologia social;
2. Processos grupais: teorias e práticas;
3. Perspectivas críticas, teóricas e práticas em psicologia jurídica;
4. Trabalho, subjetividade e saúde.

● Provas e pesos:
Prova escrita (peso 3) e prova didática (peso 4)

● Cronograma das provas:

15/02/2022 Prova escrita* 07:45 - Abertura da sala, recepção dos candidatos e
instalação da banca
08h - Sorteio do ponto e início da prova escrita (duração da
prova: 2h)

16/02/2022 Divulgação do
resultado da

prova escrita e
sorteio do ponto
da prova didática

08h - Divulgação do resultado da prova escrita e dos
horários das provas didáticas (site do Instituto de Psicologia
www.psicologia.ufrj.br);
09h - Sorteio do ponto da prova didática

17/02/2022 Prova didática - 09h - Início das provas didáticas
(duração das provas: 30 minutos)

* Observações sobre a prova escrita:
- A prova será feita sem consulta;
- Os candidatos deverão manter a câmera ligada na sala durante a realização da prova escrita;
- Após o sorteio do ponto, os candidatos não poderão mais entrar na sala.

● Outras informações:
- Na primeira fase do concurso (análise dos currículos), serão considerados somente o diploma de

graduação na área de conhecimento e os diplomas ou créditos obrigatórios completos do curso de
Mestrado ou Doutorado.

- Titulação mínima exigida: Mestrado em Psicologia (ou cumprimento dos créditos obrigatórios
completos do curso de Mestrado).

- A divulgação do resultado da prova escrita e de outras informações relevantes sobre o processo
seletivo será feita através do site do Instituto de Psicologia (www.psicologia.ufrj.br).

http://www.psicologia.ufrj.br

