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EDITAL Nº 01/2021 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA DA UFBA  

CANDIDATURAS PARA PROFESSORES VISITANTES  

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFBA (POSGEO) informa que estão 

abertas as candidaturas para Professor(a) Visitante, em dedicação exclusiva, 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/editais). 

 

Os(As) candidatos(as) precisam cumprir todos os requisitos do EDITAL PV 001/2020 - 

PRPPG/ UFBA, bem como apresentar produção científica relevante e experiências de 

orientações compatíveis com os critérios adotados pelo POSGEO para credenciamento 

como docente permanente, contidos no §1º do Art. 4º do Regimento Interno do 

POSGEO 

(https://posgeo.ufba.br/sites/posgeo.ufba.br/files/regimento_posgeo_ufba.pdf). 

 

As candidaturas devem ser realizadas pelo e-mail pggeogr@ufba.br, com o título do 

email “INSCRIÇÃO PARA PROFESSOR VISITANTE”, contendo em anexo os 

documentos listados abaixo: 

  

Para todos os candidatos (brasileiros ou estrangeiros): 

– Formulário de Inscrição, disponível na página www.propg.ufba.br  

- 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). 

 

Apenas para candidatos brasileiros: 

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

declarar que não existem informações no verso do diploma; 

b) Cópia do documento de identidade; 

c) Cópia do CPF; 

d) Cópia do comprovante de residência; 

e) PIS/PASEP; 

f) Certificado de reservista (se do sexo masculino); 

g) Título de Eleitor; e 

h) Certidão de quitação eleitoral. 
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Apenas para Candidatos Estrangeiros: 

a) Cópia do passaporte (foto e número). 

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

declarar que não existem informações. 

c) Tradução do diploma ou documento equivalente, quando o título tiver sido obtido no 

exterior. 

 

As candidaturas serão recebidas até 23h59 do dia 14/02/2021. 

Uma comissão de seleção aprovada pelo colegiado irá selecionar as candidaturas 

propostas pelo POSGEO. 
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