
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Pessoal 

Edital no 343 de 13 de maio de 2022 

 

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

legais e estatutárias, torna pública as retificações do Edital UFRJ 333, de 11 de maio de 2022, publicado 

no Diário Oficial da União nº 89, de 12 de maio de 2022, na forma a seguir. 

 

1. O subitem 5.13 passa a ter a seguinte redação: 

“ 

“5.13. O requerimento da inscrição e a documentação necessária, relacionada no subitem 5.14, 

deverão ser enviados unicamente ou via e-mail de comunicação ou via link disponibilizado 

pela respectiva Unidade Acadêmica responsável pela vaga, constante no anexo deste edital,  no 

período compreendido entre as 10 horas do dia 16 de maio de 2022 e as 17 horas do dia 18 de 

maio de 2022, considerando-se o horário oficial de Brasília.” 

 

2. No Anexo a coluna denominada “E-mail para envio de documentação dos candidatos” passa a ter a 

denominação “E-mail e/ou link para inscrição e para envio de documentação dos candidatos”. 

 

3.  Alterar os e-mails e/ou links para inscrição e para envio de documentação dos candidatos dos setores 

a seguir, que passam a ter o seguinte conteúdo: 

 

Centro 
Unidade 

Acadêmica 
Departamento Setor 

E-mail e/ou link para inscrição e para envio de documentação dos 

candidatos 

Código 

de vaga 

CCJE 
Faculdade de 

Direito 

Direito Social e 

Econômico 

Direito 

Tributário 

https://direito.ufrj.br/secretaria-dos-departamentos/professor-substituto-

2022/ 
RJ-001 

CCJE 
Faculdade de 

Direito 

Teoria do 

Direito 
Teoria do Direito 

https://direito.ufrj.br/secretaria-dos-departamentos/professor-substituto-

2022/  
RJ-002 

CLA 

Faculdade de 

Arquitetura e 

Urbanismo 

DARF - Análise 

e Representação 

da Forma 

Estudo da Forma 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9a8QPLb8--

LwXhUvBv1CuCzk2UPh5T-jT46CThB6Kab9tQ/viewfor 
RJ-023 

CLA 
Faculdade de 

Letras 

Letras 

Vernáculas 

Literaturas 

Africanas 

https://forms.gle/ixHWN35JysebdZHd6 

 

E-mail: selecao.literaturasafricanas@letras.ufrj.br 

RJ-024 

CLA 
Faculdade de 

Letras 

Letras 

Vernáculas 

Literatura 

Brasileira 

https://forms.gle/ixHWN35JysebdZHd6 

 

E-mail: selecao.literaturabrasileira@letras.ufrj.br 

RJ-025 

 

 

DENISE PIRES DE CARVALHO 

https://forms.gle/ixHWN35JysebdZHd6
https://forms.gle/ixHWN35JysebdZHd6

