
 
CHAMADA N.º 01/2020  

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR VISITANTE - PPGMUSEU/UFBA  

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Museologia, da Universidade Federal da 

Bahia (PPGMUSEU-UFBA), informa que estão abertas as candidaturas para Professor(a) 

Visitante, nos termos do EDITAL PV nº 001/2020 - PRPPG/UFBA, “Processo Seletivo 

Simplificado para Contratação de Professor Visitante 2021”, disponível em português e inglês 

no site da PROPG/UFBA, com acesso pelo link: http://www.propg.ufba.br/node/466  

As candidaturas devem ser realizadas por meio do encaminhamento da documentação 

especificada nos itens abaixo para o e-mail: ppgmuseu@ufba.br, com o assunto “EDITAL PV 

2021 – PPGMUSEU”, até 31/01/2021, seguindo o cronograma estabelecido. 

1) Documentos pessoais listados no EDITAL PV nº 001/2020 - PRPPG/UFBA;  

2) 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. 

 3) Currículo do(a) candidato(a) em formato PDF, inclusive se o(a) candidato(a) possuir 

currículo na Plataforma Lattes;  

4) Formulário de Inscrição EDITAL PV 001/2020 devidamente preenchido – divulgado 

juntamente a este Edital.  

São considerados prioritários os/as candidatos/as 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 do programa de pós-graduação, 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. 

http://www.propg.ufba.br/node/466
mailto:ppgmuseu@ufba.br


 
Para concorrer ao edital, o/a docente deverá demonstrar produção científica relevante e 

experiência de orientação compatíveis com os critérios adotados pelo PPG para credenciamento 

como Docente Permanente. 

CRONOGRAMA  

ETAPAS DATAS 

Data limite para envio de candidaturas para Professor(a) 

Visitante no PPGMUSEU. 

Até 23h:59min do dia 

31/01/2021 

Análise de Candidaturas para Professor(a) Visitante do 

PPGMUSEU e apreciação pelo Colegiado. 

 01 a 12/02/2021 

Data limite para envio pelos Programas de Pós-Graduação, 

dos documentos dos candidatos selecionados, à PRPPG 

por meio do SAPI (www.sapi.ufba.br) 

16/02/2021 

Divulgação dos selecionados pelo comitê multidisciplinar 

pela PRPPG  

31/03/2021 

Período para interposição de recursos 05 a 09/04/2021 

Análise dos recursos pela PRPPG Até 23/04/2021 

Divulgação do resultado final Até 26/04/2021 

Implementação do contrato e início das atividades laborais A partir de 01/06/2021 

Salvador, 14 de dezembro de 2020. 

 

José Cláudio Alves de Oliveira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Museologia 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/UFBA 

 

 


