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Edital 05/2020 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS- IMS-UFBA- 
SBFIS 

 
Edital de Seleção para Professor Visitante 

 
O Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia (PROPG/UFBA) e a 

coordenadora local do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas do 

Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia (PPGMCF/IMS/UFBA) tornam 

público e estabelecem as normas do processo seletivo para admissão ao programa, a partir de 01 

junho de 2021, de acordo com as especificações abaixo: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES:  

1.1 As inscrições estarão abertas no período de 18/12/2020 a 01/02/2021. Não serão aceitas 

inscrições realizadas após esta data. 

1.2 As inscrições deverão ser feitas no email da secretaria de pós-graduação: 

posgraduaçãoims@ufba.br.  Não serão aceitas inscrições enviadas após esta data. 

1.3 Poderão inscrever-se no processo seletivo os portadores dos seguintes requisitos: a) Possuir 

título de doutor com dois anos completos, no período da inscrição junto ao Programa de Pós-

Graduação (PPG), comprovado por meio  da  data  de  titulação registrada no diploma (cópia frente e 

verso); b) Não ser servidor ativo 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; c) Caso tenha vínculo empregatício, deve 

estar aposentado, ou oficialmente licenciado, no momento da contratação; d) Não ter sido contratado 

nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, com base na Lei 8.745 de 09/12/1993; e) Não ser  professor 

ou técnico aposentado pela UFBA; f) Não residir no Estado da Bahia, atestado por meio de 

comprovante de residência.  

1.4 Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá anexar ao email, um arquivo único 

em pdf com os seguintes documentos: A) Cópia da Carteira de Identidade e CPF, título de eleitor e 

certidão de quitação eleitoral; B) Carta de intenção do Professor Pesquisador acompanhada de uma 

(1) fotografia 3x4 cm; C) Cópia do Diploma de Doutorado (frente e verso) em áreas biomédicas e 

afins, reconhecidos pelo MEC. D) "Curriculum Lattes/CNPq” com cópia dos comprovantes 

organizados em sequência, seguindo a ordem do currículo lattes; F) Prova de estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais, no caso de ser candidato brasileiro e, no caso de candidato 

estrangeiro, comprovante de estar em dia com o Serviço Federal de Migração e de ter suporte 

financeiro durante o tempo de permanência no país; G) PIS/PASEP para candidatos brasileiros. H) 

mailto:posgraduaçãoims@ufba.br
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Plano de trabalho a ser desenvolvido pelo professor visitante, explicitando as atividades e produtos 

previstos como fruto da ação docente na sua área de concentração e linha(s) de pesquisa(s). 

1.5 Candidatos estrangeiros deverão anexar: 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. D) 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. 

1.6 Os candidatos deverão possuir produção científica compatível com os critérios de CAPES  de 

credenciamento de docentes no Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, sendo estes ao 

menos duas publicações em periódicos indexados internacionais com classificação superior a B2 na 

área CBII da Capes  nos últimos 3 anos e experiência comprovada em orientação científica e/ou 

mestrado. 

1.7 A documentação será conferida pela Comissão de Seleção e só serão deferidos os pedidos de 

inscrição que atenderem as exigências deste edital. As inscrições que apresentarem erro de 

preenchimento ou ausência de documentação obrigatória não serão deferidas. 

1.8  Após a análise da documentação apresentada, o resultado preliminar sobre o deferimento ou 

não dos pedidos de inscrição será divulgado no dia 03/02/2021, nas páginas eletrônicas do 

programa: http://www. https://cienciasfisiologicasims.ufba.br/ ou 

http://pgmulticentricoufba.wix.com/cienciasfisiologicas e do IMS/UFBA: www.ims.ufba.br. Os 

candidatos selecionados pelo Programa serão indicados por ordem de classificação para a seleção 

unificada da PROPG UFBA, conforme o edital PV001/2020, disponível em: 

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_001_2020_prppg_ufba_1.pdf 

 

2. DAS VAGAS 

2.1 Não há um limite de vagas definido por programa de Pós-graduação, sendo os candidatos 

selecionados indicados por ordem de classificação, a uma ampla concorrência por 25 vagas para 

Professor Visitante, no âmbito da seleção pelo Edital PV001/2020 PROPG/UFBA. 

3. DA BANCA EXAMINADORA. 

3.1 A comissão examinadora da seleção será composta pelos membros do Colegiado Local do 

Programa Multicêntrico de pós-graduação do IMS/UFBA, em número superior a três;  

3.2 A comissão não pode ser composta por membros que tenham qualquer relação de parentesco ou 

inimizade com os candidatos.  

. DA SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS  

4.1 O processo seletivo será realizado no período de 05/02/2021 a 09/02/2021 e consistirá de:  

4.2 Análises de Curriculum lattes, plano de trabalho e produção científica 

http://www.ims.ufba.br/pos/pgmulticentrico
http://pgmulticentricoufba.wix.com/cienciasfisiologicas
http://www.ims.ufba.br/
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A seleção dar-se-á mediante análise de Curriculum lattes e do plano de trabalho, pela Comissão de 

seleção designada para este fim. O plano de trabalho deverá explicitar as atividades e produtos 

previstos como fruto da ação do docente selecionado no âmbito do Programa Multicêntrico de Pós-

graduação, na (s) sua(s) área(s) de concentração e linha(s) de pesquisa(s). Também será valorizada 

na seleção a perspectiva de interação do contratado com o corpo docente e/ou grupos de pesquisa, 

considerando a formação de redes de cooperação e outras ações conjuntas que resultem em 

produção acadêmico-científica e formação de recursos humanos. São considerados prioritários os 

candidatos 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 programa de pós-graduação da 

UFBA. O docente deverá possuir produção científica relevante e experiência de orientação, 

compatíveis com os critérios adotados pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências 

Fisiológicas para credenciamento como Docente Permanente. Quando possível o plano de trabalho 

deverá prever a interação com mais de um programa de pós-graduação.  

A comissão de seleção adotará os mesmos critérios de seleção do Comitê Multidisciplinar realizará a 

avaliação das indicações dos programas de Pós-Graduação na PROPG-UFBA segundo o edital 

PV001/2019, considerando os seguintes critérios e pesos:  

Critérios Peso Percentual 

Currículo do candidato, considerando a produção científica e 

experiência profissional e orientação acumulada 

50% 

Planos de trabalho, observando o seu mérito, relevância e os 

resultados esperados como seu desenvolvimento. 

30% 

Interação com corpo docente do PPGM em Ciências Fisiológicas e/ou 

grupos de pesquisa, valorizando a formação de redes de cooperação 

e outras ações conjuntas. 

20% 

Fonte: Edital PV 001/2019 PROPG/UFBA 

 

5. DO RESULTADO.  

5.1 O resultado da seleção será divulgado até o dia 10/02/2021  no quadro de aviso do IMS/UFBA e 

nas páginas eletrônica do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 

IMS/UFBA: http://www. https://cienciasfisiologicasims.ufba.br/ ou 

http://pgmulticentricoufba.wix.com/cienciasfisiologicas e do IMS/UFBA: www.ims.ufba.br. Após a 

seleção o resultado será encaminhado para a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação da UFBA 

onde serão submetidos a uma análise classificatória no âmbito do Edital PV 001/2020 

http://www.ims.ufba.br/pos/pgmulticentrico
http://pgmulticentricoufba.wix.com/cienciasfisiologicas
http://www.ims.ufba.br/
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PROPG/UFBA. Ressalta-se que, a classificação neste edital do PPGM em Ciências Fisiológicas 

não garante que o candidato esteja entre os selecionados pela PROPG-UFBA. 

 

6. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO. 

Conforme descrito no Edital PV 001/2020 PROPG/UFBA, os candidatos a professor visitante 

deverão:   

6.1 Possuir título de doutor com dois anos completos, no período da inscrição junto ao Programa de 

Pós-Graduação (PPG), comprovado por meio da data de titulação registrada no diploma (cópia frente 

e verso); 

6.2 Não ser servidor ativo 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;  

6.3 Caso tenha vínculo empregatício, deve estar aposentado, ou oficialmente licenciado, no 

momento da contratação;  

6.4 Não ter sido contratado nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, com base na Lei 8.745 de 

09/12/1993;  

6.5 Não ser professor ou técnico aposentado pela UFBA; 

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

7 DA DURAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

Conforme descrito no Edital PV 001/2020 PROPG/UFBA, o contrato de trabalho deverá ter:  

7.1 Duração mínima de 1 (um) ano, no caso de professor brasileiro, podendo ser renovado desde 

que o prazo total não exceda a 2 (dois) anos, ou duração mínima de 1 (um) ano, no caso de 

professor estrangeiro, podendo ser renovado anualmente desde que o prazo total não exceda a 4 

(quatro) anos 

7.2 A duração do contrato estará vinculada ao período de desenvolvimento do plano de trabalho no 

Programa de Pós-Graduação no qual o contratado irá atuar. 

 

8 DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO  

Conforme descrito no Edital PV 001/2020 PROPG/UFBA, o candidato o regime de trabalho e a 

remuneração serão definidos por um Comitê Multidisciplinar, sendo:  

8.1 O enquadramento dos aprovados para fins de equivalência quanto à remuneração será realizado 

distribuindo os candidatos entre as classes de Professor Adjunto, Associado ou Titular, conforme 

Anexo I.  

8.2 O  contratado  ficará  submetido  exclusivamente  ao  regime  de  trabalho  de  40h semanais com 

Dedicação Exclusiva. 
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10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Descritas no Edital PV 001/2020 PROPG/UFBA, disponível em: 

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_001_2020_prppg_ufba_1.pdf 

  

 

Profa. Dra. Amélia Cristina Mendes de Magalhães Gusmão 

Coordenadora Local do Programa 

de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 

Instituto Multidisciplinar em Saúde 

Universidade Federal da Bahia 
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ANEXO 1 

ENQUADRAMENTO 

 

Data de Titulação Classe/Nível 

Doutorado em 1999 ou antes até 2002 Titular 

Doutorado entre 2003 e 2004 Associado 4 

Doutorado entre 2005 e 2006 Associado 3 

Doutorado entre 2007 e 2008 Associado 2 

Doutorado entre 2009 e 2010 Associado 1 

Doutorado entre 2011 e 2012 Adjunto 4 

Doutorado entre 2013 e 2014 Adjunto 3 

Doutorado entre 2015 e 2016 Adjunto 2 

Doutorado entre 2017 e 2018 Adjunto 1 

 


