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PROFESSOR VISITANTE – EDITAL 02/2022  

POSGEO/UFBA 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia informa que estão abertas as candidaturas 

para Professor Visitante, nos termos do EDITAL PV 001/2022 - PRPPG/ UFBA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 2022 disponível em português e inglês no 

site da PROPG/UFBA, com acesso pelo link: http://www.propg.ufba.br/node/487  

As candidaturas devem ser realizadas por meio do encaminhamento da documentação 

especificada nos itens abaixo para o e-mail: pggeogr@ufba.br, obrigatoriamente, com 

assunto: “EDITAL PV 2022 – POSGEO”, até dia 18 de fevereiro de 2022. 

 

EXIGÊNCIAS   

i. Possuir título de doutor com dois anos completos, no período da inscrição, 

comprovado por meio da data de titulação registrada no diploma (cópia frente e 

verso); 

ii. Não ser servidor/a ativo/a da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, bem como empregado ou servidor de suas 

subsidiárias e controladas, de acordo com o Art. 6º da Lei nº 8.745/93; 
iii. Caso tenha vínculo empregatício, deve estar aposentado/a, ou oficialmente 

licenciado/a, no momento da contratação; 

iv. Não ter sido contratado/a nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, com base na Lei 

8.745 de 09/12/1993; 

v. Não ser professor ou técnico aposentado pela UFBA; 

vi. Não residir no Estado da Bahia, atestado por meio de comprovante de residência 

 

INSCRIÇÃO 

São documentos indispensáveis à solicitação:  

 

Candidatos Brasileiros 

i. Formulário de Inscrição. Disponível na página: http://www.propg.ufba.br/node/487  

ii. Currículo Vitae Lattes em formato PDF. 

iii. Plano de Trabalho limitado a até quatro páginas, 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. O plano não deverá se configurar como apenas um projeto de 

pesquisa, visto que a pesquisa é um dos elementos que compõem as atividades a 

serem desempenhadas durante o contrato. Os resultados prospectados de 

atividades de formação e de produção de conhecimento, assim como o cronograma 

planejado, deverão fazer parte do Plano. 

iv. Cópia de diploma de doutorado (frente e verso). Caso o verso não possua registros, 

declarar que não existem informações no verso do diploma; 

v. Cópia do documento de identidade; 
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vi. Cópia do CPF; 

vii. Cópia do comprovante de residência; 

viii. PIS/PASEP; 

ix. Certificado de reservista (se do sexo masculino); 

x. Título de Eleitor; e 

xi. Certidão de quitação eleitoral 

 

 

Candidatos Estrangeiros 

i. Formulário de Inscrição. Disponível na página: http://www.propg.ufba.br/node/487  

ii. Currículo Vitae Lattes em formato PDF. 

iii. Plano de Trabalho limitado a até quatro páginas, 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. O plano não deverá se configurar como apenas um projeto de 

pesquisa, visto que a pesquisa é um dos elementos que compõem as atividades a 

serem desempenhadas durante o contrato. Os resultados prospectados de 

atividades de formação e de produção de conhecimento, assim como o cronograma 

planejado, deverão fazer parte do Plano. 

iv. Cópia do passaporte (foto e número). 

v. Cópia de diploma de doutorado (frente e verso). Caso o verso não possua registros, 

declarar que não existem informações. 

vi. Tradução do diploma ou documento equivalente, quando o título tiver sido obtido no 

exterior. 

vii. Visto de trabalho.  

 

NOTA: A UFBA irá solicitar visto de trabalho para o/a visitante e sua concessão dependerá 

da agenda do Ministério do Trabalho.  

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Os critérios de seleção seguem o disposto no item 4 do Edital PV 01/2022 – PRPPG, e dar-

se-á mediante análise de curriculum vitae e plano de trabalho, pelo Comitê Multidisciplinar 

especialmente designado para este fim, seguindo os seguintes critérios: 

a) Currículo do candidato, considerando a produção científica e experiência profissional 

e orientação acumulada (50%); 

b) Planos de trabalho, observando o seu mérito, relevância e os resultados. (35%); 

c) Interação com o corpo docente do PPG e/ou grupos de pesquisa, valorizando a 

formação de redes de cooperação e outras ações conjuntas. (15%); 
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Em caso de empate entre candidatos, o comitê poderá utilizar dos seguintes elementos, 
entre outros, para indicação de aprovação, quando couber: 

• Senioridade, caracterizada pela experiência acumulada nas atividades típicas 

• da pós-graduação stricto sensu; 

• Proporção de professores visitantes em atividade nos programas que indicaram 

• candidatos; 

• Equidade de gênero e pertencimento étnico-racial.  
 
VAGAS  
 
As vagas deste edital ficam submetidas ao Edital PV 001/2021 - PRPPG - PROFESSOR 
VISITANTE, que poderá contemplar até 30 vagas em toda UFBA.  Aquelas não 
preenchidas, por qualquer razão, serão atribuídas ao suplente sequencial da chamada 
como um todo. 
Dessa forma, este edital selecionará até dois nomes para indicação, com ordem de 
prioridade. Os nomes indicados serão avaliados pelo Comitê Multidisciplinar especialmente 
designado para este fim, cabendo a este a decisão das indicações que serão contempladas 
com a vaga de Professor Visitante.  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

A duração do contrato, regime de trabalho e remuneração seguirão o estabelecido no Edital 
PV 001/2021 - PRPPG - PROFESSOR VISITANTE.  
 
CRONOGRAMA:  
• As inscrições serão recebidas até o dia 18 de fevereiro de 2022, às 23:59h. 

• Resultado Parciais – até o dia 28 de fevereiro de 2022. 

• Homologação dos Resultados - até o dia 02 de março de 2022.  

 

 

Salvador, 26 de janeiro de 2022 

 

 

  

____________________________ 

Paulo Cézar Zangalli Júnior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
Instituto de Geociências da UFBA 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

EDITAL n.º 002/2021-PROPG - PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR SÊNIOR 

CAPES/PRINT/UFBA 2022 

 

DADOS DO (A) CANDIDATO(A) 

Nome completo:  

Link do Currículum Lattes:  

E-mail:  

CPF:  ORCID:  

Tel. Residencial: Celular:  

Curso(s) de Pós-Graduação ao qual está vinculado:  

DADOS DO PROJETO 

Duração da Bolsa (em meses ):  

Período da Bolsa: 
(Conforme cronograma previsto 
no Edital) 

Início:      /      / Término:      /       / 

Tema ao qual o Projeto se vincula1 :  

Título do Projeto:  

Área de Conhecimento da CAPES 
que o projeto esta inserido2: 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE DESTINO 

Nome da Instituição:  

Endereço postal:  

País da Instituição de destino:  

Endereço da home page:  

 

 
1 Tabela disponível na página https://capesprint.ufba.br/formularios 
2 Tabela disponível na página www.capesprint.ufba.br 
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