
 

Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Concursos Docentes 
Av. Pasteur 250   Urca   Rio de Janeiro   RJ   CEP 22290-240   www.ie.ufrj.br  

E-mail: concursosdocentes@ie.ufrj.br  

NORMAS COMPLEMENTARES - SELEÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO 2023 
SETOR DE MACROECONOMIA (1 VAGA) 

 

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/rcLeD3XDajSUWDK29  
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*. 

10 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 

11 de janeiro de 2023 Divulgação do resultado da prova escrita (eliminatória) e envio 

da ordem para realização da prova didática 

12 e 13 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 MACROECONOMIA 

1. Keynes: demanda efetiva e emprego; propensão a consumir e o multiplicador; 

eficiência marginal do capital e o investimento; moeda, preferência pela liquidez e 

taxa de juros. 

2. Kalecki: demanda efetiva, distribuição de renda e a determinação da renda; 

determinantes do investimento e o ciclo econômico; aspectos políticos do pleno 

emprego. 

3. Síntese neoclássica: o modelo IS‐LM de Hicks e a demanda agregada; mercado 

de trabalho e a oferta agregada; equilíbrios de curto e longo prazos no modelo de 

demanda e oferta agregadas. 

4. Monetarismo: a reconstrução da TQM e a função de demanda agregada; taxa 

natural de desemprego e a curva de Phillips “aumentada” pelas expectativas. 

5. Novos Clássicos: expectativas racionais e o equilíbrio contínuo dos mercados; 

imperfeição de informações, a curva de oferta de Lucas e o modelo de ciclos 

monetários; ciclos reais. 

6. Novos Keynesianos: rigidez nominal, rigidez real e os efeitos de curto prazo 

dos choques de demanda; modelos de rigidez real de salários e a determinação 

da NAIRU; o modelo da nova síntese neoclássica. 

7. Ciclos Econômicos: modelos acelerador‐multiplicador de ciclos exógenos e 

endógenos; Minsky, a hipótese de fragilidade financeira e o ciclo econômico. 

8. Macroeconomia aberta: modelo Mundell‐Fleming e políticas macroeconômicas 

com câmbio fixo e flexível. 

9. Economia Monetária: sistema bancário e criação de moeda; modelos de 

demanda por moeda. 

 
BANCA EXAMINADORA 

Membros Efetivos 
Professor Antonio Luis Licha (Presidente) 

Professor Nicholas Miller Trebat 
Professora Simone Fioritti Silva 

 
Membros Suplentes 
Professora Ana Cristina Reif 

Professor Norberto Montani Martins  

 

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 

https://concursos.pr4.ufrj.br/images/Edital-885-2022/1-Edital-e-anexos/Edital_885-2022_Professor_Substituto_site_15-dez-22_ok.pdf
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Resolução CEG  
Resolução CEG nº 11/2020 
Resolução CEG nº 08/2021 

 

https://concursos.pr4.ufrj.br/images/Edital-333-2022/1-Editais-Anexos-e-Legislacao/RESCEG-2020_11.pdf
https://concursos.pr4.ufrj.br/images/Edital-333-2022/1-Editais-Anexos-e-Legislacao/RESCEG-2021_08.pdf

