SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO, DO DEPARTAMENTO DE
COGNIÇÃO E DESENVOLVIMENTO, ÁREA 7.07.07.00-6 - PSICOLOGIA DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO: 7.07.07.01-4 - PROCESSOS PERCEPTUAIS E
COGNITIVOS; DESENVOLVIMENTO, NOS TERMOS DA LEI n.º 5.343/2008, DECRETOS
nº 43.876/2012 e 43.007/2011, da RESOLUÇÃO UERJ n.º 03/91, dos ATOS EXECUTIVOS
DA REITORIA nº 45/1993 e 021/2011. Proc. SEI-260007/017271/2022.
A Diretora do Instituto de Psicologia torna público que no período de 19/09/2022 a 21/10/2022,
encontram-se abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de
01 (uma) vaga, conforme acima.
Para realizar sua inscrição, o candidato deverá, no período do dia 19/09/2022, a partir de 9:00, até
às 23:59 do dia 21/10/2022, adotar os seguintes procedimentos:
a) acessar o endereço eletrônico do Sistema de Processo Seletivo Simplificado – PROSSIM,
(https://prossim.uerj.br/);
b) realizar o cadastro no sistema, caso não possua e, após realizar o login, acessar a seleção
desejada;
c) tomar ciência das normas deste Edital;
d) preencher, de acordo com as instruções específicas disponíveis, o requerimento de inscrição;
e) emitir o boleto de inscrição gerado pelo sistema, exceto para candidatos cuja hipossuficiência
financeira tenha sido comprovada, nos termos do item 4;
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 310,72 (trezentos e dez reais e setenta
e dois centavos), até a data de vencimento, utilizando-se exclusivamente do boleto de inscrição,
devendo ser observado os horários definidos pelas agências bancárias para pagamento de títulos,
de acordo com as seguintes opções: somente em espécie no caixa do banco de preferência do
candidato; ou pela internet, desde que não seja por meio de depósito, agendamento ou
transferência bancária, valendo as mesmas regras para o pagamento em caixa eletrônico;
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