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NORMAS COMPLEMENTARES

I. ETAPAS DO CONCURSO
1ª Fase: Análise do Curriculum Vitae (eliminatória)
2ª Fase: Prova Escrita (eliminatória e classificatória) e Prova Didática (eliminatória e classificatória)
Todas as provas serão remotas.
II. CALENDÁRIO DO CONCURSO
O calendário específico do concurso para Professor Substituto do setor de Projeto Urbano do
Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente seguirá as seguintes datas e horários:

Data e Horário

Atos do Concurso

Observações

31/05/2021 De 09h às Início das inscrições dos Endereço eletrônico (e-mail) e prazo limite
para inscrições estão disponíveis no
23h
candidatos
Anexo II do Edital. Atenção: Para realizar
02/06/2021 De 09h às Término das inscrições dos a inscrição, o candidato deverá tomar
23h00
candidatos
ciência das Normas Complementares, e

08/06/2021 13h

Resultado da Análise de
Currículo e homologação das
Inscrições (na ordem em que
foram requeridas)

10/06/2021 09h

Sorteio dos tópicos da
prova escrita, com a presença
remota obrigatória de todos os
candidatos habilitados.
Uma hora para consulta para a
realização da prova escrita.

enviar um e-mail para o DPUR anexando,
além da documentação prevista no edital,
o requerimento e o termo de ciência das
condições para contratação assinados.
Todos os documentos estarão disponíveis
no site da FAUUFRJ (www.fau.ufrj.br)
A homologação das inscrições consiste na
verificação preliminar da documentação
descrita no item 3.3 do Edital em sua
concordância com a carreira: formação
exigida no item III da presente Norma
Complementar.
Os candidatos deverão entrar na sala
virtual com 15 minutos de antecedência
para possíveis ajustes de câmera. O
programa da etapa Prova Escrita
compreenderá os pontos elencados no
item
IV
da
presente
Norma
Complementar
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Anúncio das questões e início da Não será permitido nenhum tipo
prova escrita que terá duração de consulta neste período.
Durante a redação da prova, o
de 1 hora e será remota.

10h

candidato deverá permanecer com a
câmera voltada para sua mesa de
trabalho, enquadrando as folhas da
prova e seu rosto.
A prova deve ser manuscrita, à tinta, e
a questão formulada deverá estar
transcrita em todas as páginas da
prova, que devem ser numeradas e
assinadas pelo candidato. Ao final da
prova, o candidato deverá preencher o
espaço em branco da última página
com uma linha diagonal iniciada após a
última letra, e enquadrá-la na câmera
enquanto anuncia, ao microfone, o
encerramento de sua redação, e enviar
a prova digitalizada ou fotografada no
prazo de 10 min para o e-mail

informado
no anexo II do Edital 417 de 27 de
maio de 2021 - dpur@fau.ufrj.br
A banca não se responsabiliza por imagens
digitalizadas ilegíveis das páginas da
prova.

14/06/2021 08h

15/06/2021 09h
09h20
09h30

16/06/2021 16h

às

Divulgação do resultado dos
candidatos aprovados na prova
escrita por ordem de inscrição e
sorteio do ponto da prova didática
Entrega do material da aula didática
de todos os candidatos habilitados
para esta etapa
Início da prova didática. A partir
deste horário, em períodos
contínuos, por ordem de inscrição,
com intervalo para almoço, entre
13h e 14h

Resultado da prova didática e do
concurso

Anúncio e sorteio realizados de modo
remoto.

Através de e-mail informado
no anexo II do Edital 417 de 27 de
maio de 2021 - dpur@fau.ufrj.br
O programa da etapa Prova Didática
compreenderá os pontos elencados
no item IV da presente Norma
Complementar. As Provas Didáticas
ocorrerão com ao menos 24h após o
sorteio do ponto pelo candidato e
deverão ter duração mínima de 30
minutos e máxima de 40 minutos.
Anúncio de modo remoto, no site da
FAUUFRJ (www.fau.ufrj.br)

Observações:
- O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a
concordância dos candidatos;
- Resultados serão informados através do site da FAU (www.fau.ufrj.br), sendo de responsabilidade
do candidato tomar ciência dos mesmos;
- Para a inscrição devem ser encaminhados ao e-mail informado no anexo II do Edital 417 de 27 de
maio de 2021 - dpur@fau.ufrj.br as cópias dos originais dos seguintes documentos no formato PDF:
●
Documento de identidade, válido em território nacional ou o passaporte;
●
CPF;
●
Currículo Lattes ou Currículo Vitae com documentação comprobatória;
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●
Diploma de Graduação e comprovante de conclusão de Curso de Especialização ou dos
créditos necessários para a apresentação de dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado.
●
III. PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO
Na etapa de Análise de Currículo, não haverá pontuação para cômputo da média final. Será definido
se o candidato está APTO ou NÃO APTO a realizar a etapa subsequente.
Para serem considerados APTOS, os candidatos deverão atender cumulativamente aos dois
parâmetros de admissibilidade elencados abaixo.
●
Possuir título de graduação em Arquitetura e Urbanismo;
●
Possuir, no mínimo, Curso de Especialização ou ter concluído os créditos necessários para
a apresentação da dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado, em curso de Mestrado ou
Doutorado em Arquitetura Paisagística, Urbanismo ou áreas afins.
IV. PROGRAMA DA PROVA ESCRITA E DA PROVA DIDÁTICA
O programa para as provas escritas e didática compreende os seguintes tópicos:
1.
Projetos urbanos para a cidade contemporânea.
2.
Projetos de Arquitetura paisagística contemporânea.
3.
Concepção e projeto do espaço público.
4.
Mobilidade e infraestrutura urbana e ambiental.
V. CLASSIFICAÇÃO
Os candidatos aprovados em todas as etapas eliminatórias serão classificados de acordo com sua
Média Final. Esta média será obtida a partir do seguinte cálculo:
MÉDIA FINAL: (NOTA DA PROVA ESCRITA + NOTA DA PROVA DIDÁTICA)
2
VI. MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA
Profª Patricia Menezes Monteiro Maya (Presidente da Comissão)
Profª Letícia Castilhos Coelho (efetiva)
Profª Daniella Martins Costa (efetiva)
Profª Maria Paula G. Lysandro de Albernaz (suplente)

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021

___________________________________
Sergio Moraes Rego Fagerlande
Chefe do Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente
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