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1. APRESENTAÇÃO  

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade Federal da Bahia 

(PPGGeologia), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital em que constam as 

normas do Processo para seleção de proposta de Professo (a) visitante à ser submetida nas 

instâncias superiores da UFBA.  

 

Este Edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos (as) interessados (as) nos endereços eletrônicos 

https://pggeologia.ufba.br/ e segue o disposto no EDITAL PV 001/2020 - PRPPG/ UFBA  

 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 2021 / PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES disponível em 

http://www.propg.ufba.br/node/466 

 

A inscrição do (a) candidato (a) neste Processo Seletivo de Proposta implicará o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nestes Editais, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

 

Todo processo seletivo das propostas será realizado de forma estritamente remota, sendo a avaliação 

realizada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia.  

 

 

2. DO NÚMERO DE PROPOSTA A SEREM SELECIONADAS  

2.1. Serão selecionadas propostas das Áreas de Concentrações apresentadas na tabela abaixo: 

 

Área de 

Concentração 
Linhas de Pesquisas 

Número de 

vagas 

Geologia Marinha, 

Costeira e 

Sedimentar 

(i) Dinâmica e evolução da zona costeira; (ii) 

Micropaleontologia e recifes de corais; (iii) Análise de bacias 

na exploração de hidrocarbonetos 

1 

Geologia Ambiental, 
Hidrogeologia e 

Recursos Hídricos 

(i) Geologia ambiental e médica; (ii) Hidrogeologia de 
aquíferos granulares, cársticos e fissurais; e (iii) Qualidade e 

gestão de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

1 

Petrologia, 

Metalogênese e 

Exploração Mineral 

(i) Petrogênese, geocronologia, evolução geotectônica e 

metalogênese de escudos do Arqueano e do Proterozóico; (ii) 

Processos, modelos metalogenéticos e exploração mineral e 

(iii) Evolução, estratigrafia e metalogênese de sequências 

sedimentares.  

1 
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3. DO CRONOGRAMA 

Atividade Data * 

Publicação do edital de seleção Até 20/12/2020 

Inscrições Até 31/01/2021 

Resultado Preliminar por email e/ou no site do Programa Até 15/02/2021 

Interposição de Recursos Até 16/02/2021 

Resultado Final das propostas selecionadas Até 17/02/2021 

 

 4.  DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

Será condição indispensável para concorrer a esta chamada que o(a) selecionado(a) atenda aos critérios 

adotados pelo PPPGeol para credenciamento (ver Resolução 02/2015 que dispõe sobre Credenciamento 

Docente (https://pggeologia.ufba.br/sites/pggeologia.ufba.br/files/1_resolucao_02_2015b.pdf). 

Cumprido o critério anterior, os documentos necessários para a inscrição, que os (as) candidatos (as) 

devem enviar:  

 

1. 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. Na capa do plano o (a) candidato (a) deverá informar para qual Área de Concentração 

está escrevendo a proposta. Deve-se acrescentar o resumo do projeto, o resumo do plano de trabalho 

com, no máximo, 300 palavras cada, bem como três descritores/palavras-chave. Nesse plano também 

deve constar atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão a serem desenvolvidas.  

2. Currículo do/a candidato/a em formato PDF, inclusive se o/a candidato/a possuir currículo na 

Plataforma Lattes.  

3. Anexos I e II devidamente preenchidos, em Word – vide abaixo e disponível em 

https://pggeologia.ufba.br/pt-br/formularios  

  

Não devem ser enviados Links para acesso aos documentos.  

 

5.  DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição será realizada através do envio da documentação exigida no item 4 deste edital para o 

email: posgraduacaoufba@gmail.com  

 

6. DO PROCESSO SELETIVO E COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A seleção das propostas será realizada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia da 

UFBA.  

 

7. ANÁLISE DAS PROPOSTAS, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

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

Docente Permanente (Resolução 02/2015 - 

https://pggeologia.ufba.br/sites/pggeologia.ufba.br/files/1_resolucao_02_2015b.pdf). 

As propostas serão analisadas por área de concentração e levarão em consideração o currículo do (a) 

Candidato (a), bem como o mérito do Plano de Trabalho e sua aderência com as Linhas de Pesquisa do 
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Programa de Pós-Graduação em Geologia e da Área de Concentração pretendida. São considerados 

prioritários (as) os (as) candidatos (as) com características de visitante sênior, com alta produção 

científica relevante, avaliada pelo QUALIS / CAPES vigente na plataforma SUCUPIRA (2013-2016, 

para a área de Geociências), 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 em Geologia, 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.  

NOTA: Pesquisadores bolsistas de produtividade 1 em pesquisa do CNPq serão 

automaticamente selecionados. Para estes, o ranqueamento se dará pelo maio número de publicações 

em periódicos A1 e A2, nesta ordem, desde primeiro ao último autor, nos últimos 3 anos. 

 

8. RECURSOS 

8.1. Pedidos de reconsideração (recursos), devidamente instruídos com precisão dos pontos a serem 

examinados e justificativas concernentes, poderão ser interpostos conforme cronograma, através do 

email posgraduacaoufba@gmail.com, no prazo estabelecido no processo seletivo. Recursos 

extemporâneos serão indeferidos.  

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Geologia. 

9.2. A seleção da proposta não implica em contratação, uma vez que serão as instancias superiores da 

UFBA que irão eleger as propostas para cada programa de acordo com o EDITAL PV 001/2020 - 

PRPPG/ UFBA  CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 2021 / PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES disponível em 

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_001_2020_prppg_ufba.pdf.   

9.3. Em caso a proposta seja aprovada, a documentação a ser enviada e toda tramitação devem 

seguir o edital supracitado, nos prazos nele estabelecidos.   

  

Salvador, 17 de dezembro de 2020 

 

Profa. Dra. Simone Cerqueira Pereira Cruz 

Coordenadora da Pós-Graduação em Geologia da UFBA 
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ANEXO I  

DADOS DO CANDIDATO 

Nome  

E-mail para contato 
 

País de Nascimento 
 

Número do CPF ou Passaporte 
 

Endereço Residencial 

(informar cidade/país)  

Universidade onde realizou o doutorado 
 

Data em que obteve o título de doutorado 

(dia/mês/ano)  

INFORMAÇÕES PARA O POSSÍVEL CONTRATO DE TRABALHO 

Período do contrato (em meses) 
 

Previsão de início e término do contrato 

mês/ano)   

PROGRAMA DE PÓS-GRAUDAÇÃO  

Nome do Programa de Pós-Graduação Não preencher  

Nome do Coordenador Simone Cerqueira Pereira Cruz  

Classificação do candidato (seleção 

realizada no PPG) 
Não preencher 

Parecer sobre o (a) candidato (a), elaborado pelo Programa de Pós-Graduação 
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Não preencher 

 

Documentos que deverão ser encaminhados para validação da candidatura (Não preencher 

agora. Chek list da coordenação para as propostas aprovadas): 
 

DOCUMENTOS ANEXADOS 

Plano de trabalho 

Currículo do candidato 

Ata de Aprovação do colegiado contendo as informações indicadas no item 1.1 do Edital – 

Secretaria  

 
 

 

ANEXO II  

1- Nome Completo   

  

2- País de Nascimento da(o) Candidata(o) 

  

3- País de Residência Atual da(o) Candidata(o)  

  

Universidade a (o) Candidata(o) onde obteve o título de doutorado  

  

4- País onde a (o) Candidata (o) obteve o título de doutorado * 

  

5- Data em que a (o) Candidata (o) obteve o título de doutorado * 

  

 6- Período previsto de contrato em meses 
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12 meses. 

7- Defesa da candidatura - Descreva neste campo as informações sobre a relevância da 

candidatura. Espera-se que se incluam descritivos sobre a qualidade, a importância e a 

aplicabilidade do plano de trabalho; a contribuição esperada e os impactos no crescimento do 

Programa de Pós-Graduação, entre outros pontos que devam ser ressaltados que caracterizam a 

candidatura em questão. - Favor considerar as áreas de concentração do programa e as linhas de 

pesquisa disponíveis  
 

Área: xxxxxx (Colocar o nome)  

Plano de Trabalho: xxxx (Colocar o nome)  

7.1 Qualidade, a importância e a aplicabilidade do plano de trabalho  

  

7.2 Contribuição esperada e os impactos no crescimento do Programa de Pós-Graduação 

contemplando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

  

 


