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CHAMADA N.º 01/2020 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR (A) VISITANTE DO PPGCS - UFBA 

2020  

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS/UFBA) informa que 

estão abertas as candidaturas para Professor(a) Visitante, nos termos do EDITAL PV 

001/2020 - PPGCS/ UFBA de Contratação de Professor Visitante 2021, processo 

seletivo simplificado para contratação de professores visitantes. com acesso pelo link: 

http://www.propg.ufba.br/editais 

As candidaturas devem ser realizadas por meio do encaminhamento do Plano de 

Trabalho e do Currículo Vitae (pode ser currículo Lattes) do(a) candidato(a) para o e-

mail msociolo@ufba.brcom o assunto“EDITAL PV 2021 – PPGCS-REAB”, até 

27/01/2021, seguindo o cronograma estabelecido. 

 

1) Documentos pessoais listados no EDITAL PV nº 001/2020 - PRPPG/UFBA; 

2) Plano de trabalho no formato PDF, detalhando as atividades acadêmicas e 

científicas a serem executadasno âmbito do Programa de Pós-Graduação. Deve-se 

acrescentar o resumo do projeto, resumo do plano de trabalho com, no máximo, 300 

palavras cada, bem como trêsdescritores/palavras-chave. 

3) Currículo do(a) candidato(a) em formato PDF, inclusive se o(a) candidato(a) 

possuircurrículo a Plataforma Lattes; 

4) Formulário de Inscrição EDITAL PV 001/2020 preenchido, divulgado juntamente a 

este edital. 

De acordo com edital UFBA 01/2020 serão considerados prioritários os/as 

candidatos/as com características de visitantesênior, com alta produção científica, 

experiência profissional e de orientação acumulada,que possam contribuir de forma 

efetiva para o desenvolvimento da produção científica dosgrupos de pesquisa do 



programa de pós-graduação, para a formação de recursos humanos ede redes de 

cooperação, inclusive fora da UFBA, possibilitando propostas de açõesconjuntas que 

resultem em produção acadêmico-científica.  

Para concorrer ao edital, o/a docente deverá demonstrar produção científicarelevante 

e experiência de orientação compatíveis com os critérios adotados pelo PPGCS para 

credenciamento como Docente Permanente. 

 

Cronograma de seleção 

 

Etapa Data 

Data limite para envio de candidaturas para 

professor(a) visitante no PPGCS 

Até 23:59h do dia 27.01.2021 

Período de trabalho da Comissão de Análise de 

candidaturas professor(a) visitante no PPGCS e 

reunião do Colegiado 

01 a 12.02.2021 

Data limite para envio pelo PPGE dos documentos 

dos(as) candidatos(as) selecionados à PROPG por 

meio do SAPI (www.sapi.ufba.br)  

19.02.2021 

Divulgação dos selecionados pelo comitê 

multidisciplinar pelo PRPPG 

 

31.03.2021 

Período para interposição de recursos 05 a 09/ 04/2021 

Análise de interposição de recursos Até 23.04.2021 

Divulgação do resultado Até 26 . 04 . 2020 

Implementação do contrato e início das atividades 

laborais 

Até dia 01/06/2021 

 

 

 

Salvador, 10 de dezembro de 2021 

Maria Gabriela Hita 

Coordenadora da Pós- Graduação em Ciências Sociais 


