Processo Seletivo - Chamada de Currículos para Possível Atuação como Professor em Tempo Integral em
Disciplinas de Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUCRS

A Escola de Ciências faz saber aos interessados que no período de 19 de junho a 06 de julho de 2018,
encontram-se abertas as inscrições para possível atuação como professor de tempo integral em disciplinas
de Cursos de Graduação (área de concentração: imunologia) e de Pós-Graduação Biologia Celular e
Molecular da PUCRS.
1- Requisitos de elegibilidade
O docente selecionado deverá atuar em regime de trabalho como professor em tempo integral, atendendo
os seguintes requisitos obrigatórios e desejáveis:
Obrigatórios: (a) Titulação: Doutor; (b) produção científica qualificada nos últimos quatro anos: no mínimo
quatro artigos publicados no período de 2014 a 2018 nos estratos A1 a B1 (Qualis Ciências Biológicas I); (c)
atuação em ensino e pesquisa na área de Imunologia, com sobreposição desejável na área de
Farmacologia.
Desejáveis: (a) experiência docente no ensino superior; (b) experiência prévia na orientação ou
coorientação de alunos de pós-graduação; (c) experiência prévia em coordenação de projetos de pesquisa
e captação de recursos; (d) liderança e autonomia científica; (e) bolsa produtividade do CNPq; (f) estágio
pós-doutoral no exterior; (g) cooperação em pesquisa internacional.
2- Documentação e Submissão
a) Cópia do Currículo Lattes (com fotografia);
b) Cópia do Diplomas de Graduação e Pós-Graduação (frente e verso).
c) Caso tenha cursado Graduação ou Pós-Graduação no Exterior, há necessidade de apresentar
documento com revalidação no Brasil;
d) (cópia do documento de identidade?)
Obs.: Documentação comprobatória do Currículo Lattes poderá ser solicitada posteriormente.
Etapas para submissão:
(a) Enviar Documentos necessários salvos em extensão/formato PDF para o e-mail bcm@pucrs.br;
(b) no campo assunto/subject escrever “Imunologia PPGBCM/PUCRS”;
(c) o material será considerado como recebido a partir da confirmação enviada pela Secretaria do PPGBCM.
3- Cronograma
Lançamento do Chamamento de Currículos/Processo Seletivo: 19/6/2018
Data limite para apresentação das candidaturas: 06/7/2018
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