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O Departamento de Matemática da PUC-Rio pretende contratar professores doutores 
para o quadro principal do departamento a partir de março de 2022. Espera-se que os 
candidatos tenham uma produção de pesquisa de nível internacional e um bom 
desempenho nas atividades de ensino. Os professores do departamento lecionam em 
média oito horas semanais em cada semestre, em cursos básicos (como, por exemplo, 
cálculo, álgebra linear) ou cursos mais avançados (bacharelado, mestrado ou 
doutorado). Após um ano, espera-se que o professor se envolva nas diversas atividades 
administrativas  e  acadêmicas  do  departamento.  A  PUC-Rio  oferece  excelentes 
condições para a pesquisa e o desenvolvimento das demais atividades acadêmicas, tais 
como um campus agradável e bem localizado, administração ágil, bolsas de pesquisa 
financiadas pela própria universidade, e um bacharelado que tradicionalmente conta 
com excelentes alunos. A Universidade oferece benefícios como anuênios, plano de 
saúde e plano de aposentadoria. O salário base inicial referente ao ano de 2021 de um 
Professor Assistente é de R$ 13.157,44. A contratação do candidato será feita segundo 
as normas da Universidade e de acordo com a avaliação das Comissões de Carreira 
Docente. Por estas normas, o professor deverá cumprir um período probatório, 
normalmente de três anos. 

 
 
 
 
Requisitos do candidato: 

 
1)  Titulação de Doutor em Matemática (doutores em áreas afins eventualmente 

também serão considerados). 
2)  Aptidão  para  lecionar  disciplinas  de  graduação  e  de  pós-graduação  em 

Matemática. 
3)  Aptidão para a orientação de alunos de pós-graduação em Matemática. 
4)  Produção de pesquisa de nível internacional, em quantidade compatível com os 

anos de doutoramento. 



Documentação necessária para a candidatura: 
 

1)  Curriculum Vitae em formato livre. 
2)  Breve plano de pesquisa. 
3) Pelo menos duas cartas de recomendação, enviadas diretamente ao 

departamento pelas referências do candidato, por e-mail para o endereço 
candidato2021@mat.puc-rio.br até 24 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 
As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail candidato2021@mat.puc-rio.br  
até 24 de janeiro de 2022. 


