
Chamada Pública para seleção de candidatos a

Professor Visitante na UNIFESP – Campus São José dos Campos

O Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em
São José dos Campos torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos a
Professor Visitante nas áreas de: Biotecnologia (2 vagas); Humanas (2 vagas); Física (1 vaga);
Eng. de Computação (1 vaga); Matemática (1 vaga) e Eng. de Materiais (1 vaga).

Objetivo

Contribuir com a expansão científica e acadêmica do ICT/UNIFESP de São José dos Campos.

Quem pode participar 

Professores  doutores.  Além  disso,  o  candidato  deve  ter  sido  docente  e  pesquisador  de
reconhecida competência em sua área e ter produção científica relevante, notadamente nos
últimos dez anos.

O detalhamento do perfil e os requisitos adicionais do docente desejado/área estão no 
anexo I.

Benefícios

Aos professores selecionados serão oferecidos salários compatíveis com seu nível científico e
acadêmico, tendo como base o plano de carreira da UNIFESP para regime de trabalho de 40
horas  semanais,  podendo,  a  critério  institucional,  ser  dedicação  exclusiva,  ou  não.  Os
contratos serão de um ano, podendo, a critério Institucional, haver prorrogação por mais um
ano. 

Como se inscrever

Enviar plano de trabalho para um período de dois anos e currículo lattes atualizado para
diretoria.sjc@unifesp.br. 

Cronograma



Período de inscrição dos candidatos junto ao ICT: de 05 a 23 de janeiro de 2015. 

As datas para entrevistas e/ou avaliações didáticas serão divulgadas a partir de 24 de 
janeiro de 2015.

Divulgação do resultado da seleção interna do ICT: a partir de 02 de fevereiro de 2015.

Mais informações: http://www.unifesp.br/campus/sjc/ ou diretoria.sjc@unifesp.br

ANEXO I- Detalhamento do perfil e requisitos adicionais do docente
desejado em cada área

1- Biotecnologia; 

1.1 Biotecnologia Vegetal:

Detalhamento  do  perfil  docente:  Comprovar  conhecimentos  em  Biotecnologia  vegetal,
fisiologia molecular das plantas, plantas transgênicas, biologia geral, ecologia. Disposição
para ministrar aulas de Introdução à Ecologia, Biologia Geral, Botânica e Fisiologia Vegetal,
Biotecnologia Vegetal e áreas relacionadas.  Requisitos adicionais: Memorial documentado.
Estar preparado para entrevista e aula num dos seguintes pontos (livre escolha): Estrutura  e 
Desenvolvimento  de  Angiospermas.  Regulação  hormonal  do  crescimento  e
desenvolvimento.  Fatores  de  crescimento  de  plantas.  Fotossíntese.  Plantas  transgênicas.
Fluxo  de  energia  em  ecossistemas.  Biodiversidade  e  ecossistemas.  Interação  planta-
patógeno. Micropropagação: cultura de células, tecidos e órgãos de plantas. Solo e nutrição.
Contato: biotec.sjc@unifesp.br

1.2 Biotecnologia Ambiental:

Detalhamento do perfil docente:  Comprovar conhecimentos em engenharia ambiental ou
áreas  afins,  tratamento  de  água  e  efluentes,  bioremedição  e  ecologia.  Pré-requisito
doutorado.  Disposição  para  ministrar  aulas em  Biotecnologia  Ambiental,  Introdução  a
Ecologia  e  áreas  relacionadas.  Requisitos  adicionais:  Memorial  documentado.  Estar
preparado para  entrevista  e  aula  num dos  seguintes  pontos  (livre  escolha): Métodos  de
tratamento  e purificação  de água. Métodos  aeróbicos de tratamento de efluentes líquidos.
Métodos  anaeróbicos  de  efluentes  líquidos.  Tecnologia  de  tratamento  de  efluentes.
Filtração.   Métodos   químicos.   Dessalinização.   Fluxo   de  energia   em   ecossistemas.
Biodiversidade   e   ecossistemas.  Biorremediação.  Desenvolvimento  sustentável.  Contato:
biotec.sjc@unifesp.br



2- Humanas - Ciências Sociais e/ou Ciências Sociais Aplicadas com publicações e /ou atuação
no campo de CTS, CTSA, Inovação, Gestão em C&T e áreas correlatas em C&T ;  Requisitos
adicionais:   Memorial  documentado.  Conhecimento  do  Projeto  Político  Pedagógico  do
Bacharelado  em  Ciência  e  Tecnologia.  Estar  preparado  para  entrevista  e  aula  num  dos
seguintes  pontos  (livre  escolha): Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade  (CTS)  como  campo
científico; CTS no Brasil e América Latina; Inovação e Empreendedorismo; Política Científica e
Tecnológica – aspectos conceituais;  PC&T no Brasil;  PC&T na América Latina; Advento da
CTSA; CTSA e Educação Científica.

3- Física; Professor com graduação em Física ou Engenharia, com doutorado e atuação na
área de Física ou Engenharia. Requisitos adicionais: Estar preparado para entrevista e/ou em
ponto de livre escolha em tema de mecânica ou eletricidade.  

4- Eng. de Computação; Professor com graduação em Engenharia ou áreas afins, e que atue
na área de Engenharia de Computação voltado para a linha de hardware, como sistemas
eletrônicos, arquitetura de computadores, circuitos digitais, sistemas embarcados, robótica,
telecomunicações ou outras linhas relacionadas. Requisitos adicionais: Estar preparado para
entrevista e/ou aula.

5- Matemática: ter atuação em Matemática ou Matemática Aplicada. Requisitos adicionais:
Estar  preparado  para  entrevista  e/ou  aula  num  dos  seguintes  pontos:  Continuidade  de
funções  reais,  Derivação de funções  reais,  Integração de funções reais,  Espaços  vetoriais
reais, Transformações lineares, Auto Valores e auto vetores.

6- Eng. de Materiais; Professor com graduação em Engenharia ou áreas afins, e com atuação na
área de Ciência e Engenharia de Materiais. Requisitos adicionais: doutores com no mínimo dois anos
de titulação. Estar  preparado para entrevista e aula num dos seguintes pontos (livre escolha):  (a)
estrutura  dos  sólidos  cristalinos;  (b)  defeitos  em  sólidos  cristalinos;  (c)  diagramas  de  fases;  (d)
estrutura,  propriedades  e  processamento  de  materiais  cerâmicos;  (e)  estrutura,  propriedades  e
processamento  de materiais  poliméricos;  (f)  corrosão  e  degradação de  materiais;  (g)  seleção  de
materiais.


