
 

 

 

 

Seleção de Professor para o Quadro Complementar 

do Departamento de Filosofia da PUC-Rio 

 
 

O Departamento de Filosofia da PUC-Rio anuncia seleção de professores(as) para 

seu quadro complementar. A seleção está aberta para doutorandos e recém-doutores em 

Filosofia que tenham cumprido sua formação na PUC-Rio ou em outras universidades do 

Rio de Janeiro há no máximo 5 anos.  

 

São as seguintes as disciplinas para as quais os(as) professores(as) serão 

previamente selecionados:  

 

a) Introdução à Filosofia (FIL1000)  

b) Filosofia da Ciência (FIL 1002) 

c) Estética (FIL 1815) 

d) Lógica e Argumentação (FIL1305)  

 

(As ementas podem sem encontradas digitando os códigos acima no campo “busca de 

ementas” em http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas/indexprof.html .) 

 

A seleção visa à aprovação e lista de classificação de candidatos(as) para possível 

absorção já no primeiro semestre de 2020, em turmas de graduação de outros 

departamentos da PUC-Rio que não o Departamento de Filosofia. A lista de classificação 

terá validade até o final do mesmo ano, podendo professores(as) não convocados(as) no 

primeiro semestre ser chamados(as) no segundo.  

 

Importante enfatizar que a aprovação não implica efetivação imediata, 

estando essa efetivação condicionada à demanda pela Universidade nas disciplinas 

em que o(a) candidato(a) for aprovado(a) e progressão na lista de classificação.  

 

Os(As) interessados(as) devem elaborar programas completos para as 

disciplinas a que pretendem se candidatar tendo em vista o público de graduandos acima 

definido. Os(as) candidatos(as) podem apresentar programas para mais de uma disciplina.  

 

Além do(s) programa(s), serão levados em conta o currículo Lattes e uma 

entrevista com o(a) candidato(a) por uma banca formada por 3 (três) professores do 

quadro principal do Departamento de Filosofia, durante a qual o(a) candidato(a) 

deverá justificar e defender o(s) programa(s) elaborado(s). 

 

 

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas/indexprof.html


 

O calendário da seleção é o seguinte: 

 

1) O envio dos programas deve ser feito por e-mail (dinahfil@gmail.com), em arquivo 

PDF, para o Departamento de Filosofia, aos cuidados de Diná Santos e cópia para o Prof. 

Edgar Lyra (lyranetto@gmail.com), até as 16 horas do dia 10 de fevereiro. A mensagem 

contendo o arquivo com o(s) programa(s) deverá mencionar o nome completo do(a) 

candidato(a), o número de telefone e o link para seu currículo Lattes. Os(As) 

candidatos(as) receberão até as 12 horas do dia 11 de fevereiro resposta ao e-mail 

enviado, com confirmação do recebimento do email e dos arquivos. 

 

2) O material enviado passará por uma pré-seleção por parte da banca. Um segundo email 

será enviado até as 13 horas do dia 14 de fevereiro, informando se o(a) candidato(a) foi 

ou não pré-selecionado(a), isto é, se foi aceito(a) ou não para a fase de entrevistas. Em 

caso de aceite, o email conterá também informação sobre a data e a hora da entrevista, 

a ser realizada no dia 18 ou 19 de fevereiro. 
 

3) O resultado final será divulgado por e-mail e no mural do Departamento de Filosofia 

até as 12 horas do dia 20 de fevereiro. 

 

4) Os casos omissos serão submetidos à Banca Examinadora criada por este Edital. 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof. Luiz Camillo Osorio 

Diretor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio 

 

 

 

 

 

Prof. Edgar de Brito Lyra Netto 

Coordenador do curso de graduação do Departamento de Filosofia da PUC-Rio  

 

 
   

 

 
Departamento de Filosofia – PUC/Rio 

Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea – 22453-900 

Rio de Janeiro – RJ –Tel. (021) 35271298 /35271299 

 

 

 



 

 

 

 

Retificação do Edital publicado em 27/01/2020 para Seleção Interna de 

Professor para o Quadro Complementar do Departamento de Filosofia 

da PUC-Rio.  

 
 

O primeiro parágrafo do Edital para Seleção Interna de Professor para o Quadro 

Complementar do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, publicado em 27/01/2020, 

deve ser corrigido no seguinte sentido: o processo seletivo estará aberto a candidatos (as) 

que estejam cumprindo seu doutorado em Filosofia no Rio de Janeiro, ou que tenham 

obtido seu grau de doutor há no máximo 5 anos, em Universidade do Brasil cujo programa 

de pós-graduação tenha sido avaliado e aprovado pela CAPES. 

 

As demais disposições do Edital permanecem válidas e mantidas.  

 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Luiz Camillo Osorio 

Diretor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio 

 

 

 

 

Prof. Edgar de Brito Lyra Netto 

Coordenador do curso de graduação do Departamento de Filosofia da PUC-Rio  
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