
	  
	  
	  
	  

 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PROFESSOR ADJUNTO 
 

O Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) faz saber que irá realizar concurso público para preenchimento de uma 
vaga de Professor Adjunto, a ser lotado no Departamento de Matemática Aplicada. 
Inscrições no período de 01/10/2019 a 11/11/2019. 
 

 
 
Benefícios: 
Além do vencimento básico (VB) de R$ 5.497,00, a UERJ oferece a seus docentes a 
possibilidade de optar pelo regime de dedicação exclusiva, que resulta num acréscimo 
salarial de 65% do VB (totalizando R$ 9.070,05). Os docentes também direito aos 
seguintes benefícios: (i) adicional salarial por tempo de serviço a cada três anos (triênios): 
1º triênio: +10% do VB, 2º ao 11º triênio: +5% do VB; (ii) auxílio alimentação de R$ 
400,00 por mês; (iii) auxílio creche de R$ 600,00 por mês (por filho, até 6 anos); (iv) 
licença prêmio; (v) 45 dias de férias por ano; (vi) plano de saúde; (vii) previdência privada. 

Bolsa interna de produtividade: 
Visando valorizar a produção científica, técnica e artística dos docentes optantes pelo 
regime de dedicação exclusiva, a UERJ oferece uma modalidade interna de bolsa de 
produtividade, através do Programa PROCIÊNCIA, no valor de R$ 4.000,00 por mês. 

Ambiente de trabalho: 
O IME/UERJ passa por um processo de renovação de seu quadro docente. Além de 
cursos de graduação, também conta com dois programas de pós-graduação stricto sensu e 
um lato sensu. É um ambiente promissor para o desenvolvimento de pesquisa. 

Inscrição no concurso: 
A inscrição deve ser realizada no período de 01/10/2019 a 11/11/2019, no Instituto de 
Matemática e Estatística da UERJ, situado na Rua São Francisco Xavier, nº 524, pavilhão 
João Lyra Filho, 6º andar, bloco B, sala 6019, Maracanã, cidade do Rio de Janeiro, 
telefones: (21) 2334-0144 e (21) 2334-0344, das 10 horas às 16 horas. 
 
Mais detalhes no edital, que pode ser visto em: https://bit.ly/2mgPcCl 


