Universidade de Vassouras
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais

SELEÇÃO DE DOCENTES – 2022.2
Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Docentes

A Universidade de Vassouras, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,
torna pública a abertura de inscrição para seleção de professor para o Programa de
Mestrado Profissional em Ciências Ambientais - PMPCA, o qual se regerá pelas normas
abaixo.

Das vagas:
Está aberta 01 (uma) vaga para Contratação de Professor(a) Pesquisador(a), na classe
de Adjunto(a), com carga horária de 20h semanais, para ministrar aulas, desenvolver
projetos de pesquisa e extensão, assim como a orientação de alunos no Programa de
Mestrado Profissional em Ciências Ambientais.

Dos requisitos:
São requisitos para participação no processo seletivo:
1. Doutorado nas áreas de Biodiversidade, Biologia Parasitária, Ciências Ambientais,
Ciências Veterinárias, Saúde Pública ou Medicina Tropical e áreas afins.
2. Participação e/ou coordenação de Projeto de Pesquisa na área de Ciências
Ambientais ou áreas afins, com ênfase em biodiversidade, controle de vetores e
parasitas;
3. Publicações de artigos científicos com temas relacionados com biodiversidade,
controle de vetores e parasitas, nos últimos 5 anos.

Das inscrições:
As inscrições ocorrerão no período de 11 a 14 de julho de 2022 por meio do envio de
Currículo Lattes completo e atualizado para o e-mail da Coordenação do PMPCA:
(coord.cienciasambientais@universidadedevassouras.edu.br).
O deferimento das inscrições será informado por e-mail, conforme data estabelecida
neste edital, pela Coordenação do Programa de Mestrado em Ciências Ambientais.

Da seleção:
O Processo seletivo do docente será realizado no dia 15 de julho de 2022 e constará de
duas etapas, a saber:
a) Análise curricular:
Caráter eliminatório e com a participação exclusiva dos candidatos que tiveram
suas inscrições deferidas, visando avaliar os títulos e a experiência dos
candidatos. Os documentos comprobatórios do currículo poderão ser requisitados
a qualquer etapa do processo seletivo, a saber:
- Diploma ou Ata de Defesa de Doutorado;
- Comprovação de Participação e/ou Coordenação de Projeto de Pesquisa; e
- Comprovação de publicação dos artigos científicos.
b) Entrevista:
A banca da entrevista será composta por 03 (três) membros do Colegiado de
Pesquisa do PMPCA. O candidato deverá apresentar um Plano de Aula contendo
os objetivos, os conteúdos, a metodologia de ensino-aprendizagem, a avaliação
proposta para o assunto abordado e a bibliografia básica de uma das disciplinas
elencadas na Grade Curricular do PMPCA, disponíveis na página eletrônica do
Programa.
As entrevistas serão realizadas via videoconferência, por intermédio da plataforma Zoom,
em link e horário disponibilizados por e-mail aos candidatos deferidos.

Dos resultados:
O resultado do processo, incluindo a ordem de classificação, será divulgado por e-mail
pela Coordenação do PMPCA, conforme data estabelecida neste edital, a todos os
candidatos que tiverem sido aprovados nas duas etapas.

Da contratação:
O candidato selecionado será convocado por e-mail para comparecimento à instituição
para os procedimentos admissionais.
O candidato selecionado será admitido segundo o regime de leis trabalhistas e de acordo
com as normas da Universidade de Vassouras.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PMPCA e em última instância, pela
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Vassouras, 11 de julho de 2022.
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Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais
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