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NORMAS COMPLEMENTARES - SELEÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO 2023 
SETOR DE MICROECONOMIA (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/7vtT3VBgHgqwut8V7  
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* 

04 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 

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

06 e 09 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 MICROECONOMIA 
1. Teorias da demanda e da oferta: Escolha do consumidor, demanda 

individual e de mercado; Produção, custos, oferta da firma e de mercado. 

2. Equilíbrio parcial: Concorrência perfeita e imperfeita; Duopólio: 
Cournot, Bertrand, Stackelberg; Monopólio; Assimetria de informação, 

externalidades e bens públicos. 
3. Paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho: Concentração, 

Diferenciação de produtos, Barreiras à entrada e à saída, Determinantes 
estruturais da inovação. 

4. Economia da tecnologia: O processo de inovação e difusão tecnológica; 
Regimes Tecnológicos; Dinâmica de mercado em concorrência 

schumpeteriana; Cooperação tecnológica. 
5. Estratégias de expansão da firma: Verticalização, Diversificação, 

Internacionalização, Fusões e aquisições. 
6. Inovações, instituições e desenvolvimento econômico: Sistemas 

Nacionais e locais de Inovação; Propriedade intelectual e a difusão de 
tecnologias. 

7. Mudança estrutural e desenvolvimento industrial: Industrialização e 

desindustrialização; Globalização, abertura econômica e 
competitividade internacional. 

8. Política Industrial e Tecnológica: Políticas de incentivo, de regulação e 
de coordenação; Políticas horizontais e verticais; A racionalidade da 

intervenção dos Estados nos mercados nas óticas neoclássica, 
desenvolvimentista e schumpeteriana.  
 

BANCA EXAMINADORA 
Membros Efetivos 

Professora Julia Ferreira Torracca-Chrispino - Presidenta 
Professora Marina Honório de Souza Szapiro 

Professor Marcelo Colomer Ferraro 
 

Membros Suplentes 

Professora Marília Bassetti Marcato 

Professor Marcelo Gerson Pessoa de Matos  
 

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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