
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Pessoal 

Edital no 905 de 15 de dezembro de 2022 

 

A Magnífica Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, resolver tornar públicas as alterações a seguir, referentes ao Edital UFRJ no  

885/2022, publicado no Diário Oficial da União no 235, de 15 de dezembro de 2022, retificado pelo 

Edital UFRJ no  892/2022, publicado no Diário Oficial da União no 236, de 16 de dezembro de 2022. 

 

1. No Anexo – Quadro de Vagas: 

1.1. Reincluir a opção de vaga PSS-098. 

1.2. Alterar o Setor /Área da opção de vaga PSS-124: 

Onde se lê: Fundamentos do Cuidado de Enfermagem 

Leia-se: Enfermagem em Saúde Coletiva 

1.3. Na coluna “E-mail e/ou link para inscrição e para envio de documentação dos candidatos”: 

1.3.1. O e-mail para a opção de vaga PSS-039 passa a ser: prof.substituto.anatomia.ufrj@gmail.com. 

1.3.2. O e-mail para a opção de vaga PSS-047 passar a ser: concursoprofsat@iesc.ufrj.br. 

1.3.3. O e-mail para as opções de vaga PSS-123, PSS-124 e PSS-125 passa a ser: 

acessodocenteienf.macae@gmail.com. 

1.4. Nas opções de vaga PSS-009 e PSS-043, a coluna “No de vagas para Ampla Concorrência”: 

Onde se lê: “1”; 

Leia-se: “---“. 

1.5. Na opção de vaga PSS-070: 

Onde se lê: 

“História da América” 

Leia-se: 

“História da América (sécs. XVI-XIX)” 

1.6. Na opção de vaga PSS-087: 

Onde se lê: “Psicologia da Educação” 

Leia-se: “Filosofia da Educação” 

1.7. Na opção de vaga PSS-094: 

Onde se lê: 

“Departamento Letras Clássicas; Setor de Latim; Total de vagas 2; Total de vagas de Ampla 

Concorrência 2;” 

Leia-se: 

Departamento de Letras-LIBRAS; Total de vagas 1; Total de vagas de Ampla Concorrência 1;” 

2. Excluir a coluna “Modalidade do Processo Seletivo Simplificado”. A Modalidade do PSS será 

informada pela Unidade no momento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado. 

3. No subitem 1.4 do edital: 

Onde se lê: 

“1.4. As Unidades Acadêmicas, as áreas e setores de atuação, o número de vagas, a jornada semanal de 

trabalho, o prazo de contratação, e a modalidade do Processo Seletivo Simplificado, se presencial ou 

remoto, E-mail e/ou link para inscrição e para envio de documentação dos candidatos, para cada opção 

de vaga, encontram-se no Anexo do presente edital.” 

Leia-se: 

“1.4. As Unidades Acadêmicas, as áreas e setores de atuação, o número de vagas, a jornada semanal de 

trabalho, o prazo de contratação, o e-mail e/ou link para inscrição e para envio de documentação dos 

candidatos, para cada opção de vaga, encontram-se no Anexo do presente edital. A modalidade de 

realização, se presencial ou remota, será infomada pela Unidade na realização da inscrição.” 

 

DENISE PIRES DE CARVALHO 


