
PROPG lança edital 001/2020 para contratação de professor visitante 

2021 

 

O Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde da UFBA concorre a vagas para professor 

visitante, de acordo com o EDITAL PV 001/2020 – PROPG/ UFBA – CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR VISITANTE 2021, um investimento da UFBA que propõe ampliar e intensificar a 

produção científica de excelência na Universidade. 

Os professores visitantes selecionados devem ter projetos de pesquisa vinculados às linhas de 

pesquisa do PPgMS, ter interesse em participar das disciplinas do Programa e possuir produção 

científica relevante no período de 2017 a 2020, que atinjam pontuação ≥ 600 pontos, segundo 

critérios CAPES do Qualis único. 

(abaixo a pontuação da Capes de acordo com o Qualis para a área de Medicina I). 

A1 = 100 pontos,  

A2 = 80 pontos,  

A3 = 60 pontos,  

A4 = 40 pontos,  

B1 = 30 pontos,  

B2 = 20 pontos, 

 B3 = 10 pontos,  

B4 = 5,  

C = 0 pontos 

Dúvidas e informações sobre a pontuação da produção científica devem ser enviadas para o e-

mail ppgms@ufba.br 

Os interessados deverão encaminhar os seguintes documentos, em formato PDF, até o dia 05 

de fevereiro de 2021 de para o e-mail ppgms@ufba.br com o título Inscrição Professor Visitante 

2021 

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; 

2. Currículo do candidato na Plataforma Lattes 

3. Formulário preenchido com os dados do candidato (Disponível no site da PROPG) 

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

4. Cópia frente e verso do diploma de doutorado 

Edital Completo disponível no site da PROPG-UFBA. Em editais. Sugerimos a leitura do edital 

e a verificação dos pré-requisitos para a contratação do professor visitante.  

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


www.propg.ufba.br 

O acompanhamento do processo seletivo deve ser feito no site da PROPG. As informações 

sobre a contratação também serão dadas pela Pró-Reitoria.  

 

CRONOGRAMA DE PRÉ-SELEÇÃO DOS CANDIDATOS PELO PPgMS 

Prazo de envio dos documentos dos 
candidatos ao PPgMS 

Até 05/02/2021 
 

Divulgação da seleção preliminar pelo 
PPgMS 

Até 10/02/2021 
 

Envio dos resultados e documentação dos 
candidatos pré-selecionados para 
a Pró-reitora de Pós Graduação 

Até 19/02/2021 

 

 

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

