MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 60, DE 28 DE MAIO DE 2019
ADENDO I
ÁREAS DE ATUAÇÃO ESPECÍFICAS
SELEÇÕES Nº 1 a 8

FACULDADE DE ECONOMIA
Seleção 1: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Programa de Pós-Graduação: ECONOMIA
http://www.ufjf.br/poseconomia/ - Contato: +5532 2102-3543
Área de atuação específica: O(A) Professor(a) Visitante deverá atuar na área de Economia,
atrelado a uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Economia; lecionar
disciplina na pós-graduação e orientar alunos de mestrado e/ou doutorado. Além disso, será
fundamental a participação do(a) Professor(a) Visitante junto aos grupos de pesquisa,
estabelecendo parcerias e produção conjunta.
FACULDADE DE ENGENHARIA
Seleção 2: DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Programa de Pós-Graduação: AMBIENTE CONSTRUÍDO
https://www.ufjf.br/ambienteconstruido/ - Contato: +5532 2102-6465
Área de atuação específica: O(A) Professor(a) Visitante deverá colaborar no desenvolvimento
de parcerias estratégicas nacionais e internacionais; orientar alunos de pós-graduação; contribuir
para o desenvolvimento de projetos de pesquisa; participar das redes de pesquisa do Programa
de Pós-Graduação em Ambiente Construído; ministrar aulas; participar na produção científica do
programa, nas suas mais variadas formas; e produzir publicações em periódicos internacionais
qualificados, visando a expansão das atividades de internacionalização do programa.
Seleção 3: DEPARTAMENTO DE MECÂNICA APLICADA E COMPUTACIONAL
Programa de Pós-Graduação: ENGENHARIA CIVIL
http://www.ufjf.br/pec/ - Contato: +5532 2102-3456
Área de atuação específica: O(A) Professor(a) Visitante deverá: atuar nas áreas de
conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, quais sejam: Materiais e
Componentes de Construção e Mecânica das Estruturas, nas atividades de ensino e orientação;
demonstrar capacidade de expandir as atividades de internacionalização e viabilizar o
intercâmbio científico e tecnológico, além de participar em redes de pesquisa, prioritariamente
internacionais; propiciar o apoio à criação de projetos de pesquisa para solicitação de fomento
das agências nacionais e internacionais, bem como o apoio à produção de artigos a serem
submetidos a revistas de elevado fator de impacto; por fim, possuir produção acadêmica igual
ou superior a pesquisadores nível 2 (dois) do CNPq, na área de Engenharia Civil. A contratação
do(a) Professor(a) Visitante faz parte das ações do Programa de Estímulo ao Intercâmbio
Acadêmico da Pós-Graduação. O(A) Professor(a) Visitante deverá ser capaz de: I – auxiliar nas
atividades de internacionalização do programa, viabilizando o intercâmbio científico e
tecnológico; II – participar de redes de pesquisas nacionais e internacionais; III – apoiar a criação
de pesquisas para solicitação de fomento nas agências nacionais e internacionais; IV – contribuir
para o aumento da produção científica do programa.
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Seleção 4: CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Programa de Pós-Graduação: ODONTOLOGIA
http://www.ufjf.br/ppgodontologia/ - Contato: +5532 2102-3881
Área de atuação específica: Odontologia – Atuação em Ensino (disciplinas da pós-graduação),
desenvolvimento e coordenação de projetos de pesquisa e orientação de alunos do Programa
de Pós-Graduação em Odontologia da UFJF. O perfil do(a) Professor(a) Visitante:
Pesquisador(a) de excelência na área de Saúde, com ênfase em Odontologia, e produção
científica equivalente à exigida dos docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em
Odontologia. A produção científica de artigos publicados entre 2014 e 2018 deve perfazer um
total mínimo de 970 pontos, segundo os critérios Qualis/Capes para a área de Odontologia,
sendo no mínimo: 1) Publicação classificada nos estratos A1 ou A2; 2) 50% dos pontos relativos
às publicações nos estratos A1, A2, B1 ou B2; 3) ser o(a) primeiro(a), segundo(a) ou último(a)
autor(a) em 20% das publicações.
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Seleção 5: DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
Programa de Pós-Graduação: COMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMAL
https://www.ufjf.br/comportamento/ - Contato: +5532 2101-3223
Área de atuação específica: Área do conhecimento: Comportamento e Biologia Animal.
Atuação em atividades de ensino, orientação e pesquisa no Programa de Pós-Graduação em
Ciências Biológicas (Comportamento e Biologia Animal) nas seguintes linhas temáticas:
Diversidade e Sistemática Animal, Comportamento Animal, Ecologia e Evolução Animal,
Zoologia Aplicada e Zoologia Parasitária. O(A) Professor(a) Visitante deverá: ser capaz de
expandir as atividades de internacionalização e viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico
com participação em redes de pesquisa, prioritariamente internacionais; apoiar a criação de
projetos de pesquisa para solicitação de fomento nas agências nacionais e internacionais, bem
como produzir artigos a serem submetidos a revistas de alto fator de impacto. A produção
científica e acadêmica deve ser compatível com bolsistas de produtividade de CNPq.
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
Seleção 6: DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Programa de Pós-Graduação: FÍSICA
http://www.ufjf.br/ppgfisica/ - Contato: +5532 2102-3307 – Ramal: 212
Área de atuação específica: Física Teórica: Simulação computacional ou Teoria de Campos.
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS
Seleção 7: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA RELIGIÃO
Programa de Pós-Graduação: CIÊNCIA DA RELIGIÃO
https://www.ufjf.br/ppcir/ - Contato: +5532 2102-3201
Área de atuação específica: Ciência da Religião e Teologia: Abordagens contemporâneas das
relações entre ciência da religião e teologia; aspectos específicos e gerais desta relação.
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
Seleção 8: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA VIDA
Programa de Pós-Graduação: MULTICÊNTRICO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR
https://www.ufjf.br/pmbqbm/ - Contato: +5533 3301-1021 / +5533 3301-1000 – Ramal: 1518
Área de atuação específica: O(A) Professor(a) Visitante deverá: atuar nas áreas de Bioquímica
e Biologia Molecular; comprovar experiência acadêmica e tecnocientífica em ambas ou em uma
das áreas, por atividades de ensino e pesquisa com publicações científicas de alto fator de
impacto nos últimos 5 (cinco) anos e/ou publicação de livro ou capítulo de livro; participar na
expansão das atividades de internacionalização e viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico
e redes de pesquisa, prioritariamente internacionais; oferecer disciplina na área ou áreas afins
do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico de Bioquímica e Biologia Molecular; apresentar
seminários/minicursos nas áreas ou em áreas afins do programa; auxiliar na orientação de
estudantes do programa; apoiar a criação de projetos de pesquisa para solicitação de fomentos
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nas agências nacionais e internacionais, bem como apoiar a produção de artigos a serem
submetidos a revistas de alto fator de impacto.
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