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NORMAS COMPLEMENTARES - SELEÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO 2023 
SETOR DE ECONOMIA POLÍTICA (2 VAGAS) 

 
CRONOGRAMA 

DATAS ETAPAS 

Das 10:00 horas do dia 16 de 

dezembro às 17:00 horas do 
dia 20 de dezembro de 2022 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E ENVIO DE 

DOCUMENTAÇÃO  
Requerimento de Inscrição  
https://forms.gle/hJxbtj2RKj8Yrxif7  

Envio da documentação para o e-mail 
concursosdocentes@ie.ufrj.br 

22 de dezembro de 2022 Divulgação da homologação das inscrições (o resultado será 
enviado pelo e-mail concursosdocentes@ie.ufrj.br) 

23 e 26 de dezembro de 2022 Interposição de recursos contra a não homologação de 
inscrição (enviar recurso a Direção do Instituto de Economia 

para o e-mail concursosdocentes@ie.ufrj.br. Recurso deve vir 
assinado). 

27 de dezembro de 2022 Resultado dos recursos impetrados e divulgação da análise de 
currículos (primeira etapa) - caráter eliminatório*. 

05 de janeiro de 2023 08:30 - Abertura do concurso (etapa presencial) - Sala 102 do 
Instituto de Economia. Sorteio dos quatro pontos: três para a 
prova escrita e um para a prova didática. As duas provas, 

escrita e didática, terão peso igual**  
09:00 às 13:00 horas - Prova escrita - caráter eliminatório 

(não haverá consulta) - presencial. Sala 102 – 1º andar do 
Prédio do Instituto de Economia da UFRJ 

06 de janeiro de 2023 Divulgação do resultado da prova escrita (eliminatória) e envio 
da ordem para realização da prova didática 

09 e 10 de janeiro de 2023 Realização da prova didática - Será realizada de forma 
presencial e seguirá a ordem de inscrição no concurso 
(somente para os aprovados na prova escrita). Duração de 50 

minutos. 
Divulgação do resultado – No último dia da prova didática 

* Na primeira etapa do processo seletivo (avaliação de currículo), serão 
aprovados os candidatos com título de mestre e/ou doutor em Economia. 

Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não tiverem pelo 
menos o título de mestre. 

**Na segunda etapa do processo seletivo, serão realizadas as provas escrita e 
didática com base no programa fornecido aos candidatos. Ambas as provas 

terão o mesmo peso. 
(Deliberações aprovadas em reunião do Conselho Deliberativo do Instituto de Economia 

da UFRJ). 
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PROGRAMA DE ECONOMIA POLÍTICA 
1. A relação entre teoria econômica e a análise da história do pensamento 

econômico. 
2. Dinâmica capitalista na perspectiva de Marx: lei geral da acumulação, 

leis de tendência e crises. 
3. Keynes e o princípio da demanda efetiva na sua Teoria Geral. 

4. O desenvolvimento econômico na perspectiva de Schumpeter. 
5. A contribuição de Sraffa para a teoria do valor e da distribuição. 

6. Smith: troca e divisão do trabalho; valor e distribuição; acumulação de 
capital. 

7. Ricardo: distribuição de renda e valor de troca; acumulação de capital. 
8. Marx: valor, preços de produção e o problema da transformação. 

9. Walras e a análise neoclássica de equilíbrio geral.  

 

BANCA EXAMINADORA 
Membros Efetivos 

Professor Galeno Tinoco Ferraz Filho - Presidente 

Professor Rodrigo Vergnhanini 
Professor João Luiz Simas Pereira de Souza Ponde 

 
Membros Suplentes 

Professor Gustavo Daou Lucas 
Professor Gustavo Ribeiro de Freitas Bhering   
 

DOCUMENTOS LEGAIS 
Edital - PS – 885/2022 
https://concursos.pr4.ufrj.br/images/Edital-885-2022/1-Edital-e-
anexos/Edital_885-2022_Professor_Substituto_site_15-dez-22_ok.pdf  

 
Resolução CEG  

Resolução CEG nº 11/2020 
Resolução CEG nº 08/2021 
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