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4.3 - Depto Homeopatia e Terapêutica Complementar
4.3.1 - Classe: Professor Auxiliar, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: 40 horas semanais.
Remuneração: R$ 2.130,33
Valor da taxa de inscrição: R$ 53,00

Área/Disciplina Exigência
Homeopatia Graduação: Medicina.

Experiência profissional: Residência Médica em Homeopatia e compro-
vada experiência docente

4.4 - Depto Nutrição Aplicada
4.4.1 - Classe: Professor Assistente, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: Dedicação Exclusiva.
Remuneração: R$ 4.651,59
Valor da taxa de inscrição: R$ 116,00

Área/Disciplina Exigência
Alimentação Institucional/
Deontologia

Graduação: Nutrição e áreas afins.
Mestrado: Nutrição e áreas afins.
Experiência Profissional: Experiência na área de docência de ensino su-
perior e na área de Alimentação Institucional.

4.5 - Depto : Genética e Biologia Molecular
4.5.1 - Classe: Professor Adjunto, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: Dedicação Exclusiva.
Remuneração: R$ 7.333,67
Valor da taxa de inscrição: R$ 183,00

Área/Disciplina Exigência
Ciências Biológicas/ Gené-
tica com ênfase em Gené-
tica Molecular

Graduação:Ciências Biológicas ou Biomedicina ou Medicina ou Nutrição
ou Fisioterapia ou Veterinária.
Doutorado: Genética ou Bioquímica ou Biologia Molecular ou áreas afins,
desde que possua, no mínimo, uma publicação em revista indexada.
Experiência Profissional: Pesquisa e Ensino na áreas de Genética ou Bio-
logia Molecular ou Bioquímica ou áreas afins.

4.6 - Depto : Patologia e Apoio Clínico
4.6.1 - Classe: Professor Assistente, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: 40 horas semanais.
Remuneração: R$ 3.016,52
Valor da taxa de inscrição: R$ 75,00

Área/Disciplina Exigência
Medicina/Anatomia Patoló-
gica

Graduação: Medicina.
Mestrado: Anatomia Patológica
Experiência Profissional: Residência em Anatomia Patológica e/ou Título
de Especialista em Anatomia Patológica

4.7 - Depto : Zoologia
4.7.1 - Classe: Professor Adjunto, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: Dedicação Exclusiva
Remuneração: R$ 7.333,67
Valor da taxa de inscrição: R$ 183,00

Área/Disciplina Exigência
Biologia Animal/Zoologia Graduação: Bacharelado ou Licenciatura em Ciências Biológicas.

Mestrado: Zoologia ou Biologia Animal.
Doutorado: Zoologia ou Biologia Animal.
Experiência Profissional: Pesquisa e ensino em Zoologia ou Biologia
Animal

4.8 - Depto : Ciências Naturais
4.8.1 - Classe: Professor Assistente, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: Dedicação Exclusiva
Remuneração: R$ 4.651,59
Valor da taxa de inscrição: R$ 116,00

Área/Disciplina Exigência
Ciências Exatas e da Terra/
Patrimônio Natural/ Funda-
mentos de Geologia e Pa-
leontologia

Graduação: Áreas de concentração em Ciências Biológicas ou Geografia
ou Geologia ou Museologia.
Mestrado: Áreas de concentração em Ciências Biológicas ou Geociências
ou Museologia, com Dissertação em Patrimônio.

4.8.2 - Classe: Professor Assistente, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: Dedicação Exclusiva
Remuneração: R$ 4.651,59
Valor da taxa de inscrição: R$ 116,00

Área/Disciplina Exigência
Geoprocessamento
Ambiental

Graduação: Ciências Biológicas ou Geografia ou Geologia ou Engenharia Am-
biental ou áreas afins
Mestrado: Geografia ou Ciências Agrárias ou Geologia ou Ciências Ambientais ou
áreas afins.
Experiência: Dissertação em Geoprocessamento

4.9 - Depto : Tecnologia dos Alimentos
4.9.1 - Classe: Professor Adjunto, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: Dedicação Exclusiva.
Remuneração: R$ 7.333,67
Valor da taxa de inscrição: R$ 183,00

Área/Disciplina Exigência
Bromatologia e Tecno-
logia dos Alimentos.

Graduação: Nutrição; Farmácia; Veterinária; Química; Engenharia de Alimen-
tos; Áreas afins.
Mestrado: Ciências dos Alimentos ou áreas afins
Doutorado: Ciências dos Alimentos ou áreas afins

4.10 - Depto : Tecnologia dos Alimentos
4.10.1 - Classe: Professor Assistente, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: Dedicação Exclusiva.
Remuneração: R$ 4.651,59
Valor da taxa de inscrição: R$ 116,00

Área/Disciplina Exigência
Ciências da Saúde/Nutrição/ Fisiolo-
gia da Nutrição/Nutrição e Dietética/
Nutrição e Condicionamento Físico

Graduação: Nutrição.
Mestrado: Nutrição.
Experiência profissional: Docência do Ensino Superior

4.10.2 - Classe: Professor Adjunto, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: Dedicação Exclusiva.
Remuneração: R$ 7.333,67
Valor da taxa de inscrição: R$ 183,00

Área/Disciplina Exigência
Ciências da Saúde/Nutrição/ Metodo-
logia da Pesquisa/Metodologia da Pes-
quisa em Saúde/Análise Epidemiológi-
ca Problemas Nutricionais

Graduação: Nutrição.
Mestrado: Nutrição, Saúde Coletiva.
Doutorado: Nutrição, Saúde Coletiva.
Experiência Profissional: Docência do Ensino Superior, prática
em pesquisas na área

4.9.1 - Classe: Professor Adjunto, nível 1 (1vaga)
Reg.Trabalho: Dedicação Exclusiva.
Remuneração: R$ 7.333,67
Valor da taxa de inscrição: R$ 183,00

Área/Disciplina Exigência
Ciências Agrárias/ Ciência
dos Alimentos/ Estudo Ex-
perimental dos Alimentos/
Merceologia

Graduação: Nutrição.
Mestrado: Ciências dos Alimentos; Ciência e Tecnologia dos Alimentos;
Tecnologia e Processos Químicos e Bioquímicos.
Doutorado: Ciências dos Alimentos; Ciência e Tecnologia dos Alimentos;
Tecnologia e Processos Químicos e Bioquímicos.
Experiência Profissional: Docência do Ensino Superior;Experiência em
Administração de Serviços de Alimentação; Atuação como nutricionista na
área de Tecnologista de Alimentos.

5 - DA INSCRIÇÃO
5.1- Poderão se inscrever nos Concursos Públicos de que trata este Edital: os graduados em

curso superior, na área de conhecimento correspondente ou áreas afins, quando couber; os portadores de
títulos obtidos em programas de Pós-Graduação quando exigidos na área de conhecimento/disciplina do
respectivo concurso.

5.2 - O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado no Banco do Brasil, mediante Guia
de Recolhimento da União- GRU, disponível no guichê do caixa ou no sítio www.stn.fazenda.gov.br, que
deverá ser preenchida com os códigos: UG 154034, Gestão 15255, Código GRU 28883-7.

5.2.1 - O candidato poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, devendo
apresentar para tal, comprovante de estarinscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico, e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007

5.3 - No ato da inscrição o candidato, ou seu procurador com poderes especiais para este fim,
formalizará o pedido de inscrição mediante preenchimento de formulário entregue no Protocolo do
respectivo Centro Acadêmico, com a seguinte documentação: I - comprovante do pagamento da taxa de
inscrição; II - curriculum vitae, encadernado, no qual deverão constar as atividades de formação
acadêmicas, técnico-científicas, artísticas, culturais e profissionais desenvolvidas; III - cópia autenticada
da carteira de identidade, ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro; IV - declaração, por escrito,
que conhece e aceita as instruções vigentes para o Concurso e se responsabiliza pela veracidade das
informações prestadas, desonerando a UNIRIO de qualquer obrigação em caso de descumprimento.

5.3.1 Não serão aceitos requerimentos de inscrição com documentação incompleta, nem com
cópias ilegíveis da documentação exigida, bem como documentação rasurada. Outros documentos serão
posteriormente exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos responsável pela contratação.

5.4 - O despacho do deferimento da inscrição dependerá de parecer favorável do Departamento
Acadêmico respectivo.

5.4.1 - A lista dos candidatos inscritos estará disponível na Decania do Centro Acadêmico, em
que se localize o concurso.

5.5 - As inscrições indeferidas serão canceladas, não sendo devolvida a taxa de inscrição.
5.6 - É assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público às pessoas portadoras de

necessidades especiais, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, em obediência ao
disposto no § 2º do art.5º da Lei nº 8.112/90 e no Decreto nº 3.298/99, respeitando-se a ordem de
classificação.

5.7 - Os candidatos deverão declarar no ato da inscrição:
5.7.1 - Se concorrem às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais.
5.7.2 - Se necessitam de mecanismos e/ou estratégias para a realização da prova;
5.7.3 - Que realizarão, quando convocados, o exame médico oficial da UNIRIO, que terá

decisão final sobre a qualificação do candidato como portador de necessidade especial ou não, bem
como o grau de deficiência incapacitante para o exercício do cargo.

6- DAS PROVAS
6.1- Os concursos para a carreira de magistério superior abrangerão as seguintes provas que

deverão ocorrer nesta ordem: 1-prova escrita; 2- prova didática; 3 - prova prática (quando solicitada);4
- prova de títulos (com defesa de memorial, quando solicitada).

6.2 - A prova escrita terá caráter eliminatório, e o candidato deverá obter, pela maioria dos
examinadores, a nota mínima de 7,0(sete inteiros)

6.2.1 - O tema da prova escrita será sorteado de uma lista de 05 (cinco) a 20 (vinte) pontos,
elaborada pela Comissão Examinadora a partir do programa da Área de Conhecimento/Disciplina em
concurso.

6.2.2 - As notas conferidas pelos examinadores individualmente aos candidatos, nas provas
escritas, deverão ser divulgadas pelo Presidente da Comissão Examinadora, nos quadros de aviso da
Unidade de Ensino (Escola ou Instituto) e do Departamento utilizando termos "apto" e "não apto" para
a continuação do processo.

6.3 - A prova didática consistirá na apresentação oral de tema sorteado com 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência, em relação ao início da aula a ser ministrada, de uma lista de 05 (cinco) a 20
(vinte) pontos, elaborada pela Comissão Examinadora, a partir do programa da Área de Conheci-
mento/Disciplina em concurso.

6.3.1 - A prova didática, realizada em sessão pública, terá duração de 60 (sessenta) minutos,
sendo vedada a sua assistência pelos demais candidatos.

6.3.2 - Concluída a exposição da prova didática, cada examinador registrará o grau que conferir
ao candidato, levando em consideração o plano de aula, o nível, o conteúdo, a qualidade da exposição
e a propriedade no uso dos recursos auxiliares de apresentação.

6.4. - O tema da prova prática será sorteada de uma lista de 05 (cinco) a 20 (vinte) pontos,
elaborada pela Comissão Examinadora a partir do programa da Área de Conhecimento/Disciplina em
concurso.
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