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EDITAL PV N.º 01/2020 (PROPG/UFBA)
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
PROFESSOR(A) VISITANTE DO PPGE UFBA 2021
O Programa de Pós-Graduação em Educação informa que estão abertas as candidaturas para
Professor(a) Visitante, nos termos do EDITAL PV 001/2020 - PRPPG/ UFBA Contratação de
Professor Visitante 2021 Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores Visitantes.
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_001_2020_prppg_ufba_1.pdf
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 01/2013 Resolução nº 01/2013. Dispõe sobre Credenciamento e Recredenciamento Docente).
Cumprido o critério anterior, os documentos necessários para a inscrição:
– 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. As
candidaturas serão recebidas conforme o cronograma:
ETAPAS

DATA

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

Até 23h59 do dia 29/01/2021

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

01 a 17/02/2021

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

Salvador, 07 de dezembro de 2020
Profª Maria Cecília de Paula Silva
Coordenadora do PPGE

