
                     Edital N° 280, de 08 de setembro de 2014 
Concurso Público para o Doutorado Acadêmico em Urbanismo  
 
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 
pública que estarão abertas, no período de 11 de setembro a 10 de novembro de 
2014 as inscrições para o processo de seleção dos candidatos ao Curso de 
Doutorado em Urbanismo. 
1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1.O atendimento aos interessados no presente concurso público será feito pelos 
seguintes canais:  
    i.www.prourb.fau.ufrj.br - sítio eletrônico oficial do presente concurso 
público na rede Internet, que doravante, neste edital, será referenciado como 
“sítio eletrônico do concurso”; e 
    ii.A secretaria do Programa (PROURB) funcionará de segunda-feira a sexta-
feira, exceto em dias de feriado, no horário de 10:00 horas às 16:00 horas no 
horário oficial de Brasília-DF e pelo telefone (21) 3938-1990.  
1.2.Dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de seleção deverão ser enviados 
para o endereço  eletrônico prourb@fau.ufrj.br . 
1.3. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de informações 
referentes ao presente concurso público no sítio eletrônico do concurso e/ou no 
Diário Oficial da União, em particular, ao acompanhamento dos prazos e das 
possíveis atualizações do cronograma previsto do concurso, à realização das 
provas e à divulgação dos seus resultados. 
1.4.Eventual recurso aos resultados divulgados deverá ser submetido ao 
PROURB, pelo endereço eletrônico prourb@fau.ufrj.br até 7 (sete) dias após a 
divulgação dos resultados por correio eletrônico aos candidatos, onde nenhum 
novo documento ou fato poderá ser incluído no recurso, cabendo à coordenação 
do PROURB o julgamento da solicitação. 
1.5. O cronograma previsto do concurso estará disponível no sítio eletrônico do 
concurso. 
2.SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
2.1.Serão oferecidas até 15 ( quinze) vagas para 2015. 
2.1.1.A seleção dos candidatos será feita através de Exame de Seleção, realizado 
em três etapas, a saber: 
1aEtapa eliminatória: apreciação, por parte da Comissão de Seleção, dos 
seguintes documentos do(a) candidato(a): 
Curriculum vitae no formato Lattes/CNPq; Cópia da produção científica e dos 
trabalhos profissionais mais significativos (máximo de doze); Projeto de Tese 
(máximo 15 páginas) contendo: introdução, objetivos, justificativa e relevância 
do tema, breve revisão de literatura, referencial teórico-metodológico e 
referências bibliográficas, a ser entregue em formato impresso e em formato 
digital; Carta de indicação de um professor orientador de doutorado do 
programa. 
2aEtapa eliminatória: entrevista para os candidatos aprovados na primeira etapa. 
3aEtapa eliminatória: exame de proficiência em duas línguas estrangeiras, a 
primeira sendo obrigatoriamente o inglês e a segunda à escolha do candidato 
(francês ou espanhol). O candidato poderá apresentar certificado oficial de 
proficiência para obter dispensa do exame  
3.INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA 
3.1.Local: Secretaria do PROURB 
3.2.Horário: 10:00 às 16:00 horas dias úteis 
3.3.Inscrições: De 11 de setembro a 10 de novembro 
3.4.Divulgação do resultado da primeira etapa: Até dia 20 de novembro 
3.3.Entrevistas: Entre os dias 24 e 27 de novembro 
3.6.Exame de proficiência em língua estrangeira: Dia 2 de dezembro 
3.7.Resultados: Até dia 23 de dezembro 
3.1.LOCAL DE INSCRIÇÃO: 
Secretaria do PROURB 
Av. Reitor Pedro Calmon 550 Prédio da FAU/Reitoria, 5° andar, sala 521 
Cidade Universitária, Ilha do Fundão, CEP 21941-590, Rio de Janeiro, RJ 
Telefones: (21) 39381990/39381991 Endereço eletrônico: prourb@fau.ufrj.br 
3.1.1.As inscrições poderão ser feitas pessoalmente na Secretaria do PROURB 
ou pelo correio, sendo os documentos postados até o dia 10/11/2014 e o 
comprovante de envio, juntamente com o projeto de tese, curriculum formato 
LATTES e carta de indicação de professor do programa em formato pdf, 
encaminhado para o endereço eletrônico prourb@fau.ufrj.br nessa mesma data.  
4.DOCUMENTOS  PARA A INSCRIÇÃO NO EXAME DE SELEÇÃO 
(1) Formulário de inscrição devidamente preenchido;  
(2) Cópia do diploma de graduação e do diploma de Mestrado. (revalidados no 
caso de diplomas estrangeiros);  
(3)Projeto de tese (máximo 15 páginas) contendo: introdução, objetivos, 
justificativa e relevância do tema, breve revisão de literatura, referencial teórico-
metodológico e referências bibliográficas, impresso e em formato digital; 
(4) Carta de indicação de um professor orientador de doutorado do programa 
(5) Curriculum vitae no formato Lattes/CNPq; 
(6) Cópia da produção científica e dos trabalhos profissionais mais significativos 
(máximo de doze); 
(7) Certificado(s) de proficiência em língua(s) estrangeira(s), se houver; 
(8) Fotocópia da carteira de identidade; 
(9) 2 (duas) fotos 3X4; 
(10) Cópia do CPF; 
 
5. ANÁLISE E JULGAMENTO: 
O Colegiado do PROURB indicará Comissão Julgadora específica para o 
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presente processo de seleção, a qual caberá conduzir todas as etapas do exame 
de seleção e indicar a classificação dos candidatos. 
6. DO RESULTADO FINAL 
6.1. O resultado final do Concurso Público será divulgado na página do 
PROURB na internet, no D.O.U. (Diário Oficial da União), e comunicados aos 
candidatos por correio eletrônico, em data constante no cronograma. 
6.2. O candidato concorre às vagas existentes no presente. 
6.3. O candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas será 
convocado para matrícula, obedecida a estrita ordem de classificação, através de 
email e/ou telefone. 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares, avisos e convocações relativos a este Concurso Público que 
vierem a ser publicados pela UFRJ, no Diário Oficial da União ou no sítio 
eletrônico do concurso. 
7.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva do Concurso 
Público. 
 
MAURO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 
DIRETOR DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 


