
Chama PPEQ para Seleção de Prof. Visitante (Edital PV 001/2020 – PRPPG) 

 

 

Conforme EDITAL PV 001/2020 - PRPPG/ UFBA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES, 

divulgado pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da UFBA/Unifacs - PPEQ em 

04 de janeiro de 2021, o Programa apresenta os dados específicos da sua chamada  para a 

seleção de professor visitante. 

 

 

1. Do recebimento da documentação  

1.1. O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu irá selecionar professores visitantes 

divulgando em seu site a chamada para o processo seletivo ao Edital PV 001/2020 – 

PRPPG da UFBA . 

 

 

2.  Uma vez concluída a seleção interna, o PPEQ deverá encaminhar a relação dos 

selecionados, ordenada por prioridade, à Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação 

(PRPPG). É importante salientar que, para concorrer a esta chamada, o/a visitante, 

obrigatoriamente, deverá atender aos critérios adotados pelo PPG para tal credenciamento. 

 

 

3. COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PPEQ 

3.1.  A Comissão de Seleção, designada pelo Colegiado do PPEQ, é composta por cinco 

professores do quadro, sendo três titulares e dois suplentes.  

3.2.  A comissão de seleção terá o papel de avaliar os documentos, realizar análise do 

currículo, compor o conceito final e definir os classificados com base neste Edital PV 

001/2020 - PRPPG/ UFBA.  

3.3. O membro da comissão de seleção que tenha vínculo pessoal, profissional ou 

acadêmico com o candidato não poderá avaliar o currículo do mesmo, passando esta 

função para os membros desimpedidos.  

3.4. Se todos os membros titulares da comissão possuírem vínculo com o candidato, os 

suplentes serão acionados para avaliar aquele candidato específico.  

3.5. Caso todos os membros da comissão (titulares e suplentes) tenham algum tipo de 

impedimento, novos membros serão nomeados, podendo inclusive ser de outro 

Programa. 

 

 

4. Calendário para Seleção de Professor Visitante pelo PPEQ. 

 

Atividade Datas Limites 

Inscrição para seleção com envio de documentação via e-mail 20/01 a 01/02/2021 

Divulgação dos inscritos e comissão de seleção 01/02/2021 

Contestação da comissão de seleção 02/02/2021 



Resultado da contestação da comissão de seleção 03/02/2021 

Divulgação do resultado de aprovados no site 10//02/2021 

Solicitação de informações para a elaboração do recurso até 11/02/2021 

Emissão do recurso 12/02/2021 

Divulgação do resultado do recurso 16/02/2021 

Divulgação do resultado final 17/02/2021 

Data limite para envio, pelo PPEQ, dos documentos dos candidatos 
selecionados, à PRPPG por meio do SAPI (www.sapi.ufba.br) 

19/02/2021 

 

 

Salvador, 20 de janeiro de 2021 

 

Coordenação do PPEQ 


