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EDITAL PV 001/2022 - PRPPG/ UFBA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
VISITANTE 2022 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO

DE PROFESSORES VISITANTES 

O Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGE informa que estão abertas as candidaturas para
Professor(a)  Visitante,  nos  termos  do  EDITAL PV 001/2022  -  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  de  Pós-
Graduação-PRPPG/UFBA Contratação de Professor  Visitante 2022 Processo Seletivo Simplificado
para Contratação de Professores Visitantes. 

Edital_PV_001_2022_PRPPG_UFBA

Os(As) candidatos(as) precisam apresentar produção científica relevante e experiências de orientações
compatíveis com os critérios adotados pelo PPGE para credenciamento como docente permanente,
sendo este um critério para a inscrição no presente Edital Simplificado.

Critério  para  inscrição:  Será  condição  indispensável  para  concorrer  a  esta  chamada  que  o(a)
selecionado(a) atenda aos critérios adotados pelo PPGE para credenciamento (ver Resolução PPGE n.º
01/2021. Dispõe sobre Credenciamento e Recredenciamento Docente).

Cumprido o critério anterior, os documentos necessários para a inscrição:

– Preencher e enviar o formulário;

– Plano de trabalho detalhando as atividades acadêmicas e científicas a serem executadas no âmbito do
Programa de Pós-Graduação, durante o período da contratação, assinado e rubricado pelo candidato,
em formato PDF;

– Currículo  do/a  candidato/a  em  formato  PDF,  inclusive  se  o/a  candidato/a  possuir  currículo  na
Plataforma Lattes;

– Cópia  do  diploma  (frente  e  verso)  As  candidaturas  devem  ser  realizadas  por  meio  do
encaminhamento do Plano de Trabalho e do Currículo Vitae (pode ser currículo Lattes) para o e-mail
professorvisitanteppgeufba@gmail.com

Da Avaliação e Classificação

A seleção dar-se-á mediante análise de curriculum e plano de trabalho, pela Comissão de Seleção
especialmente designado para este fim.

O plano de trabalho deverá explicitar as atividades e produtos/resultados previstos como fruto da ação
do/a docente no âmbito do PPG, de sua(s) área(s) de concentração e linha(s) de pesquisa(s).

São considerados  prioritários  os/as  candidatos/as  com características  de  visitante  sênior,  com alta
produção científica, experiência profissional e de orientação acumulada,  que possam contribuir  de
forma efetiva para o desenvolvimento da produção científica dos grupos de pesquisa do programa de
pós-graduação, para a formação de recursos humanos e de redes de cooperação, inclusive fora da
UFBA, possibilitando propostas de ações conjuntas que resultem em produção acadêmico-científica.

Para concorrer ao edital, o/a docente deverá demonstrar produção científica relevante e experiência de
orientação  compatíveis  com  os  critérios  adotados  pelo  PPG  para  credenciamento  como  Docente
Permanente.

O PPGE adotará os mesmos critérios e pesos percentuais que constam do edital geral para avaliação e
classificação das candidaturas inscritas.
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As candidaturas serão recebidas conforme o cronograma: 

ETAPAS DATA

Data  limite  para  envio  de  candidaturas  para  professor(a)
visitante no PPGE

Até 23h50 do dia 01/03/2022 

Período de  trabalho  da  Comissão  -  análise  de  candidaturas
professor(a) visitante PPGE/ Reunião do Colegiado PPGE

02/03/2022 a 07/03/2022

Data  limite  para  envio pelo PPGE dos documentos  dos(as)
candidatos(as)  selecionados  à  PROPG  por  meio  do  SAPI
(www.sapi.ufba.br)

08/03/2022

Cláusula de Reserva

Os casos  omissos  neste  Edital  serão resolvidos  pela  Coordenação do Colegiado do  PPGE e  pela
PRPPG/UFBA.

Disposições Finais

Esclarecimentos  e  informações  adicionais  poderão  ser  obtidos  por  correio  eletrônico  enviado  ao
endereço: professorvisitanteppgeufba@gmail.com

Salvador, 02 de fevereiro de 2022 

Prof. Dr. Rodrigo da Silva Pereira
Coordenador do PPGE
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