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PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATOS A PROFESSOR VISITANTE DO 

PPGBIOTEC/UFBA REFERENTE AO EDITAL PV 001/2020 - PROPG/ UFBA PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 2021 

 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, PPGBiotec/UFBA, no uso de 

suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a abertura de inscrições para o processo de 

pré-seleção dos candidatos que desejam concorrer, através de indicação pelo 

PPGBiotec/UFBA, às vagas do EDITAL PV 001/2020 - PROPG/UFBA CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR VISITANTE 2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES, disponível na 

página www.propg.ufba.br 

 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

 

As solicitações de inscrição deverão ser encaminhadas para o e-mail  ppgbiotec@ufba.br, com 

o título “SUBMISSÃO AO EDITAL PROFESSOR VISITANTE PPGBiotec”, até às 18h00min 

do dia 18 de janeiro de 2021, contendo, em arquivo PDF, todos os documentos listados no 

EDITAL PV 001/2020 - PROPG/UFBA. 

 

 

 

2. DA PRÉ-SELEÇÃO 

 

A pré-seleção dos candidatos será feita pelo Colegiado do PPGBiotec, que homologará as 

inscrições baseado em uma análise documental e na aderência da proposta apresentada às Áreas 

e Linhas de Pesquisa do PPGBiotec. A homologação será publicada no dia 22 de janeiro de 

2021. 

 

Ao PPGBiotec reserva-se o direito de não pré-selecionar candidatos que não apresentarem um 

plano de trabalho inovador, em nível adequado e/ou aderente às áreas e linhas de pesquisa do 

programa. 

 

A classificação dos candidatos será realizada com ênfase na experiência prévia do candidato 

em Programas de Pós-Graduação, sobretudo na relevância da produção científica nos últimos 

5 anos e na orientação/coorientação de estudantes de mestrado e doutorado.  

 

O resultado da classificação será publicado no dia 29 de janeiro de 2021 e o PPGBiotec enviará 

a lista dos candidatos pré-selecionados para a PROPG no dia 19 de fevereiro de 2021, como 

consta em edital.  
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3. CRONOGRAMA  

 

Inscrição dos candidatos 30/11/2020 a 

18/01/2021 

Homologação das inscrições  22/01/2021 

Resultado da classificação da pré-seleção  29/01/2021 

Encaminhamento da lista dos classificados 

pelo PPGBiotec à PROPG 

19/02/2021 

 

 

 

4. RECURSOS  

 

Os candidatos terão 24 horas após a publicação dos resultados (homologação e classificação) 

para apresentar recurso substanciado à decisão divulgada. Não serão aceitos recursos depois 

dessa data.  

  

 

Salvador, 30 de novembro de 2020.  

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Fernando de Almeida 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 

Instituto de Ciências da Saúde - UFBA 
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