UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos

EDITAL DE SELEÇÃO 02/2021 – Professor Visitante PPGCAT

O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos (PPGCAT) torna pública a
abertura de inscrições para o Processo de Pré-Seleção Simplificado de candidatos às vagas de
professor visitante, conforme o disposto no EDITAL PV 001/2020 - PROPG/UFBA, disponível
nas versões em português e inglês por meio do link: http://www.propg.ufba.br/node/466.
Versão em português
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_001_2020_prppg_ufba_versao_atualizada_0.pdf

Versão em inglês
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_001_2020_propg_ufba_ingles_versao_atualizada.pdf

DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
A inscrição deverá ser efetuada de forma exclusivamente online até o dia 14 de fevereiro de
2021. A documentação abaixo descrita deverá ser escaneada separadamente em PDF e enviada
como anexo, em mensagem com o assunto “Edital PV 2021 – PPGCAT” por meio do e-mail
posvetufba@gmail.com.
a. Formulário de Inscrição
Disponível em:
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/formulario-_edital_pv_001_2020_prppg_ufba.docx

b. Documentos pessoais exigidos no EDITAL PV nº 001/2020 - PRPPG/UFBA;
c. Plano de trabalho indicando claramente um Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido, e
demais atividades acadêmicas e científicas a serem executadas no âmbito do Programa;
d. Currículo do(a) candidato(a). Em caso de candidato brasileiro, será obrigatória a
apresentação do currículo Lattes.

REQUISISTOS BÁSICOS:
Os seguintes aspectos serão valorizados na seleção:
A produção científica nos últimos 5 anos, a experiência profissional e em programas
de pós-graduação, com orientação e/ou coorientação de estudantes de mestrado e doutorado;
Mérito, relevância e resultados esperados do plano de trabalho apresentado;
A perspectiva do candidato em interagir com o corpo docente e/ou grupos de pesquisa
do PPGCAT/UFBA e com outros programas de pós-graduação, inclusive fora da UFBA,
considerando a formação de redes de cooperação e outras ações conjuntas que possam
contribuir com a produção acadêmico-científica e a formação de recursos humanos do
Programa.
O candidato não pode ter relação de parentesco com nenhum professor credenciado no
PPGCAT.

CRONOGRAMA:
Etapa

Data

Inscrições

Até 14/02/2021

Divulgação do resultado da Pré-seleção do PPGCAT

Até 17/02/2021

Envio dos documentos dos(as) candidatos(as) pré-selecionados à PROPG

Até 19/02/2021

Divulgação dos selecionados pelo comitê multidisciplinar pela PRPPG

31/03/2021

Período para interposição de recursos

05 a 09/04/2021

Divulgação do resultado da seleção final

Até 26/04/2021

Implementação do contrato e início das atividades laborais

A partir de 01/06/2021

DISPOSIÇÕES FINAIS
A ausência de algum dos documentos indicados na Seção 1 desse Edital e/ou o não
atendimento aos requisitos previstos no EDITAL PV 001/2020 - PROPG/ UFBA implicará na
eliminação do candidato.
Toda e qualquer comunicação do candidato com o PPGCAT deverá ser feita
exclusivamente através do e-mail: posvetufba@gmail.com.
Casos omissos ou não previstos no presente edital serão julgados pelo Colegiado do
PPGCAT.

Salvador, 01 de fevereiro de 2021

Dr. Ricardo Wagner Dias Portela
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Ciência Animal nos Trópicos

