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Processo seletivo para Professor do Quadro Complementar (20 horas) do DEI/PUC-Rio 

O Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio (DEI) busca um docente com 
dedicação parcial de 20 horas semanais para seu Quadro Complementar Tempo Parcial 
(QCTP) para atuar no curso de graduação de Engenharia de Produção, para início no 
1º semestre de 2022.  

O perfil do candidato deve atender aos seguintes pré-requisitos: 

 Título de Doutor; 
 Formação acadêmica em Engenharia de Produção (graduação ou pós-graduação) ou 

áreas correlatas;  
 Experiência docente em cursos de Engenharia de Produção utilizando práticas e 

métodos inovadores de ensino (e.g., PBL).  
 Conhecimento das novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Engenharia (DCNs) – 
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1
09871-pces001-19-1&category_slug=marco-2019-pdf&Itemid=30192); 

 Boa didática para atuar em disciplinas da graduação em Engenharia de Produção 
(http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/eng_producao.html);  

 Pró-atividade, com facilidade de entrosamento e capacidade de relacionar-se e 
projetar-se no Departamento e fora dele; 

 São desejáveis experiências pregressas no mercado e/ou na indústria, e em 
coordenações de cursos de graduação.   

 Produções científicas associadas aos temas de ensino e à Educação em Engenharia 
são bem-vindas e devem ser reportadas.  

 Dedicação de 20h semanais, com grande presença em sala de aula durante os 
semestres acadêmicos, atuação no apoio da coordenação do curso em atividades 
acadêmicas e administrativas ao longo do ano e servindo como ponto focal das 
disciplinas no que tange à introdução de novas práticas e metodologias de ensino e 
na melhoria contínua do curso de graduação em Engenharia de Produção. 

A inscrição deve ser feita via e-mail até o dia 31 de agosto de 2021, com o assunto 
“PROCESSO-SELETIVO-QCTP”, aos cuidados de Fernanda Frias: flf@puc-rio.br.  No ato da 
inscrição os candidatos deverão enviar a seguinte documentação:  

 Currículo Lattes atualizado; 
 Cópias da carteira de identidade, dos diplomas de graduação e pós-graduação (ou 

declaração da conclusão / ou ata da defesa) e dos históricos escolares de graduação 
e pós-graduação. 
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 Proposta de trabalho e perfil do candidato (máximo 4 páginas). Esta proposta deve 
conter em sua primeira parte a experiência docente (acadêmica) pregressa do 
professor, destacando as IES por onde passou, disciplinas ministradas (e detalhando 
práticas e metodologias de ensino utilizadas, em particular as inovadoras), 
experiências em coordenações e em orientações de trabalhos finais e projetos (com 
foco em ensino), além de demais informações consideradas relevantes associadas a 
atividades docentes.  Em seguida a proposta deve conter um projeto didático para 
suas disciplinas no curso de Engenharia de Produção, destacando metodologias de 
ensino a serem adotadas e eventual interação com a indústria. Finalmente, o (a) 
candidato (a) deverá descrever como ele (a) poderá contribuir na melhoria contínua 
do curso de graduação em Engenharia de Produção da PUC-Rio e no apoio a 
coordenação do curso.  

 Se aplicável, cópia de avaliação como professor de ensino superior, comprovação de 
homenagens (e.g., paraninfo, patrono) e de prêmios associados a ensino. 

 Duas cartas de recomendação sobre a atuação como docente. 

O processo de seleção e julgamento dos candidatos será feito pelo Núcleo Docente 
Estruturante da Engenharia de Produção da PUC-Rio (NDE/DEI), pela Comissão de Carreira 
Docente do DEI (CCD/DEI) e pela comissão geral do DEI, e compreenderá as seguintes 
etapas: 

 1ª Etapa – Análise e avaliação dos documentos enviados 
 2ª Etapa – Avaliação oral 

 
Os candidatos devidamente habilitados e selecionados na 1ª Etapa serão convidados a fazer 
uma apresentação oral. O conteúdo detalhado desta avaliação, seu formato e tempo de 
duração serão definidos pelo NDE/DEI e pela CCD/DEI após a conclusão da 1ª Etapa e 
comunicação aos candidatos aprovados. Nenhum candidato poderá assistir à apresentação 
de outro. Nessa avaliação, o candidato deverá demonstrar capacidade de comunicação, 
didática, atualização e profundidade de conhecimento científico e técnico, precisão no 
domínio do tema, além de fluência e correção de linguagem.  
 
O prazo final para as inscrições (por e-mail) é 31 de agosto de 2021.  
As datas para a 2ª Etapa serão especificadas posteriormente. A contratação está prevista 
para março de 2022. 
 
O NDE/DEI e a CCD/DEI reservam-se o direito de fazer alterações no cronograma e no 
processo seletivo em função de eventuais necessidades não previstas no ato de elaboração 
deste documento.  
              

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021. 


