
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL Nº 71 DE 05DE OUTUBRO DE 2018.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
tendo em vista o disposto noArt. 37, inciso II, daConstituição Federal, Decreto nº 6.944 de21/08/2009, Decreto 7.485 de18/05/2011, com alterações
introduzidas pelo Decreto 8.259/2014 de 29/05/2014 (DOU de 30/05/2014), Portaria 1.181/MEC de 19/09/2012, Lei 12.772 de 28/12/2012 com
modificaçõesacrescentadaspela Lei 12.863 de24/09/2013, tornapúblico queestarão abertasas inscrições paraConcurso Público deProvaseTítulos
para ingresso naCarreiradoMagistério Superior, conformedisposiçõesdesteEdital.

1. DISPOSIÇÕESPRELIMINARES
1.1. A área do concurso, a classe inicial, o nível, a carga horária, o número de vagas, a remuneração mensal, o campus e a formação exigida são
estabelecidosaseguir, nosquadrosabaixo.

Quadro I
CampusSEROPÉDICA

REGIME DETRABALHO - 40 (QUARENTA) HORASSEMANAISCOM DEDICAÇÃOEXCLUSIVA

Nº PROCESSO INSTITUTO/
DEPARTAMENTO

ÁREA/DISCIPLINA CLASSE/
NÍVEL

Nº DE
VAGAS

DiplomaLegal

23083.019449/2018-10 Ciências Biológicas e da Saúde/
CiênciasFisiológicas

Fisiologia / Fisiologia de Órgãos e
Sistemas

ADJUNTOA-1 01 Decreto
7.485/2011

23083.014590/2018-18 CiênciasHumanaseSociais/
Filosofia

ProblemasMetafísicos ADJUNTOA-1 01 Decreto
7.485/2011

23083.013110/2018-00 CiênciasSociaisAplicadas/
Economia Doméstica e
Hotelaria

Trabalho, PolíticaSocial eServiço Social ADJUNTOA-1 01 Decreto
7.485/2011

23083.018997/2018-14 Tecnologia/
EngenhariaQuímica

BiotecnologiaeBioprocessos ADJUNTOA-1 01 Decreto
7.485/2011

23083.021234/2018-51 Tecnologia/
EngenhariaQuímica

Nanociência, Nanotecnologia e Materiais
avançados

ADJUNTOA-1 01 Decreto
7.485/2011

23083.025341/2018-58 Zootecnia/
NutriçãoAnimal ePastagens

ForragiculturaePastagens ADJUNTOA-1 01 Decreto
7.485/2011

23083.009443/2018-26 Tecnologia/ Engenharia Geoprocessamento e Infraestrutura ASSISTENTEA-1 01 Decreto
7.485/2011

23083.004913/2018-65 Ciências Humanas e Sociais/
Desenvolvimento, Agricultura e
Sociedade

Ciências Sociais em Desenvolvimento,
AgriculturaeSociedade

ADJUNTOA-1 01 Decreto
7.485/2011

Quadro II – ÁreadeConcentração ePerfil do Candidato (Formação Exigida)

ÁREA/CONCENTRAÇÃO
FORMAÇÃOEXIGIDA

Fisiologia / FisiologiadeÓrgãoseSistemas Graduação emCurso dasáreasdeCiênciasdaSaúde, BiológicasouAgrárias. Doutorado emCiênciasBiológicas/ Fisiologia.

ProblemasMetafísicos Doutorado emFilosofia. Mestrado emqualquer área. Graduação emqualquer área.

Trabalho, PolíticaSocial eServiço Social Graduação emServiço Social. Doutorado emServiço Social.

BiotecnologiaeBioprocessos Graduação em: Engenharia Química; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; Engenharia de
Alimentos; Biotecnologia; Química; Química Industrial; QuímicaTecnológica.
Doutorado em: Engenharia Química; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; Tecnologia de
ProcessosQuímicoseBioquímicos; Biotecnologia; CiênciaseBiotecnologia.

Nanociência, Nanotecnologia e Materiais
avançados

Graduação emEngenhariadeMateriaisou Nanotecnologiaou EngenhariaQuímicaou Química Industrial.
Doutorado em Engenharia deMateriais ou Nanociências e MateriaisAvançados ou Química ou Engenharia Química ou Engenharia
Mecânica.

ForragiculturaePastagens Graduação emZootecniae/ou emAgronomiae/ou emMedicinaVeterinária.
Doutorado naáreadeAvaliação emZootecnia eRecursosPesqueiros, com temacentral da tesenaáreadeForragiculturaePastagens.

Geoprocessamento e Infraestrutura Graduação em Engenharia Cartográfica, ou Engenharia de Agrimensura, ou Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, ou
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, ou Engenharia Agronômica, ou Engenharia Florestal, ou Engenharia Agrícola e
Ambiental, EngenhariaAgrícola, ou EngenhariaAmbiental ou EngenhariaGeológica, ou EngenhariaAmbiental.
Dissertação com temanaáreado concurso

Ciências Sociais em Desenvolvimento,
AgriculturaeSociedade

Doutorado em Ciência Política, Ciências Sociais, Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade; Sociologia,
Relações Internacionais, Geografia, CiênciasAmbientais, Desenvolvimento Sustentável, Planejamento Urbano eRegional

Quadro III
CampusNOVA IGUAÇU

REGIME DETRABALHO - 40 (QUARENTA) HORASSEMANAISCOM DEDICAÇÃOEXCLUSIVA

Nº PROCESSO INSTITUTO/
DEPARTAMENTO

ÁREA/DISCIPLINA CLASSE/
NÍVEL

Nº DEVAGAS DiplomaLegal

23267.000656/2018-34 Multidisciplinar/ Ciências
Jurídicas

Direito / Direito Empresarial / Direito
Processual Civil

ADJUNTOA-1 01 Decreto 7.485/2011

Quadro IV – ÁreadeConcentração ePerfil doCandidato (Formação Exigida)

ÁREA/CONCENTRAÇÃO
FORMAÇÃOEXIGIDA

Direito / Direito Empresarial / Direito
Processual Civil

Doutorado emDireito ou emáreaque incluano todo ou emparteo objeto do concurso.



QuadroV
CLASSE/NÍVEL/CARGA

HORÁRIA
Vencimento Básico R$

Retribuição por
Titulação R$

TOTAL R$

ADJUNTOA-1/DE 4.559,41 5.318,57 9.877,98
ASSISTENTEA-1/DE 4,559,41 2.271,60 6.831,01
ASSISTENTEA-1/20H 2.304,66 571,43 2.876,09

1.2 - Oscandidatosaprovados serão nomeados sob o RegimeJurídico Único dosServidoresPúblicosCivis daUnião, dasAutarquiasedasFundações
Públicas, previsto na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997 e vinculados ao Plano Único de
Classificação eRetribuição deCargoseEmpregos, dequetrataaLei nº 7.596, de10/04/1987, o Decreto nº 94.664, de23/07/1987, aLei nº 11.784, de
22/09/2008 eLei 12.772/2012.

1.3 – O Professor submetido ao regime de trabalho de Dedicação Exclusiva fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho em dois turnos
diárioscompletos, bem como impedido deexercer outraatividade remuneradapúblicaou privada.

1.4 – Os turnos na UFRRJ são: matutino, vespertino e noturno. As atividades serão desenvolvidas no horário de maior conveniência da unidade de
ensino, sem direito deopção pelo candidato nomeado.

1.5 –A UnidadeAcadêmica definiráos turnos deatividadesdosdocentesnaUFRRJeestadefinição poderá ser alterada aqualquer momento em que
vigorar o vínculo entreo candidato nomeado eaUFRRJ, considerando-seaconveniênciadestaúltima.

1.6 – O local de atuação especificado no Quadro I poderá ser alterado, em caráter temporário ou definitivo, considerado o interesse da UFRRJ,
aprovado pelo ConselhoDepartamental daUnidadeAcadêmica.

1.7 – São atribuiçõesdo Professor daCarreiradoMagistérioSuperior:
1.7.1 – Atividades pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à
ampliação e transmissão do saber edacultura;

1.7.2 –Atividades inerentes ao exercício dedireção, assessoramento, chefia, coordenação eassistêncianaprópria instituição, além deoutrasprevistas
na legislação vigente.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo ao qual
pretendeconcorrer, observadas, sobretudo, a titulação edemaisexigênciasacadêmicasconstantesdo Perfil aprovado pelo CEPE.

2.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na total aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, na
Deliberação CEPE/UFRRJ nº 75/2013, revista com base no Decreto 6.944, de 21 de agosto de 2009, Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012, com
modificações introduzidaspela Lei 12.863 de24 desetembro de2013, em relação àsquaisnão poderáalegar desconhecimento. Todasas informações
disponíveis no site www.ufrrj.br/concursos referentes a este concurso, tais como programas, bibliografias, baremas, datas e procedimentos de
realização das provas, Deliberações do CEPE, etc., constituem normas que passam a integrar o presente Edital, na forma de anexos, divulgados no
sítio dauniversidadeedeverão ser objeto deacompanhamento peloscandidatos.

2.3 As inscrições estarão abertas no período de 08 DE OUTUBRO DE 2018 a 06 DE NOVEMBRO DE 2018, podendo ser prorrogadas, a critério
daAdministração Superior daUFRRJ, edeverão ser efetuadasexclusivamentevia INTERNET, daseguinte forma:
a) o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ufrrj.br/concursos, no período compreendido entre 10h do dia 08 de outubro de 2018 até
às15h do dia 06 denovembro de2018, considerando-seo horário oficial deBrasília/DF, assim como seguir as instruçõesali contidas;
b) gerar e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), que estará disponível após o preenchimento e envio do requerimento de inscrição,
efetuando, exclusivamenteem agênciasdo Banco do Brasil, o seu pagamento em espécieou por meio dequalquer serviço depagamento via Internet.
A GRU, a ser utilizadaparaefetuar o pagamento da taxadeinscrição, deveser correspondenteao requerimento de inscrição enviado.

§ 1o - O candidato deveguardar em seu poder o recibo/comprovantedepagamento da taxade inscrição.
§ 2º - Em hipótesealgumao valor da taxadeinscrição serádevolvido.

2.4. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência da inscrição para pessoa
diferentedaquelaquea realizou.

2.5. Não serápermitidaqualquer modalidadede transferência internacional como formadepagamento da taxade inscrição.

2.6O pagamento da taxade inscrição deveráser efetuado, obrigatoriamente, atéo dia 06 denovembro de2018.

2.7. Somenteserão consideradasas inscriçõescujo pagamento seja realizado atéo dia06 denovembro de2018

2.8A inscrição somenteserávalidadaapósaconfirmação do pagamento da taxade inscrição pela redebancária.
Parágrafo Único. A UFRRJ não se responsabiliza por pedidos de inscrição não recebidos por motivos de ordem técnica (falhas na transferência de
dados, falhasou congestionamento das linhasdecomunicação).

2.9 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no requerimento de inscrição, bem como o pagamento da taxa de
inscrição em observânciaàsnormasecondiçõesestabelecidasnesteedital, sobreasquaisnão poderáalegar desconhecimento.

2.10 O candidato portador denecessidades especiais queprecisar dequalquer tipo decondição especial para realização dasprovas deverá requerê-lo,
por escrito, no ato da inscrição, indicando, claramente, quaisos recursosespeciaisnecessários.

2.11 Os dados cadastrais informados no ato da inscrição serão de responsabilidade exclusiva do candidato, que assume total responsabilidade pelas


