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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 

 
 

EDITAL N.º 001/2022 – SELEÇÃO  SIMPLIFICADA PARA INDICAÇÃO  DE PROFESSOR 
VISITANTE 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INDICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE NO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA DA FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. 

 
1. O Programa de Pós-Graduação em Farmácia (PPGFAR-UFBA) informa que estão abertas as 

candidaturas indicação de nomes para a contratação de Professor(a) Visitante, nos termos do EDITAL PV 

001/2022 - PRPPG/ UFBA, processo seletivo simplificado para contratação de professores visitantes para 

2022 (disponível em: http://www.propg.ufba.br/). 

 
2. As candidaturas devem ser realizadas por meio do envio dos documentos do(a) candidato(a) para o e- 

mail ppgfar@ufba.br, com cópia para coppgfar@ufba.br, conforme cronograma abaixo: 

 
DATAS DESCRIÇÃO HORÁRIO 

21/01 a 15/02/22 Inscrições Até 23:59h 

18/02/2022 Divulgação do(s) resultado(s) Até 18:00h 

19/02/20221 Prazo para o recebimento de recursos Até 23:59h 

21/02/2022 Análise dos recursos -- 

22/02/2022 Divulgação do resultado final Até 18:00h 

Até 08/03/2022 
Envio a PRPPG da lista dos candidatos selecionados e ranqueados 
conforme seleção 

-- 

 

 
3. DOS REQUISITOS PARA AS CONTRATAÇÕES: 

 
a) Possuir título de doutor com dois anos completos, no período da inscrição, comprovado por meio da data 

de titulação registrada no diploma (cópia frente e verso); 

 
b) Não ser servidor/a ativo/a da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, bem como empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, de acordo com o Art. 

6º da Lei nº 8.745/93; 

 
c) Caso tenha vínculo empregatício, deve estar aposentado/a, ou oficialmente licenciado/a, no momento da 

contratação; 

 
d) Não ter sido contratado/a nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, com base na Lei 8.745 de 09/12/1993; 

 
e) Não ser professor ou técnico aposentado pela UFBA; 

 
f) Não residir no Estado da Bahia, atestado por meio de comprovante de residência. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
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3.1 O (A) candidato (a) deverá enviar uma carta de intenção reafirmando o regime de dedicação exclusiva 

do (a) professor/a ao programa; produção científica relevante e experiências de orientação do (a) 

selecionado/a compatíveis com os critérios adotados pelo Programa de Pós-Graduação (PPG) para 

credenciamento como Docente Permanente, elencando tais critérios (item 5 deste documento). Será 

condição indispensável para concorrer a esta chamada que o(a) selecionado(a) atenda aos critérios 

adotados pelo PPGFAR para credenciamento docente. 

 
3.2 O (A) candidato (a) deverá apresentar ainda o currículo em pdf (pode ser o lattes) e um Plano de 

trabalho, limitado a até quatro páginas, 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. O plano não deverá se configurar como apenas um projeto de 

pesquisa, visto que a pesquisa é um dos elementos que compõem as atividades a serem desempenhadas 

durante o contrato. Os resultados prospectados de atividades de formação e de produção de conhecimento, 

assim como o cronograma planejado, deverão fazer parte do Plano. 

 
3.3 O (A) candidato (a) deverá preencher e enviar o “Formulário de Inscrição”, disponível na página 

www.propg.ufba.br. 

 
5. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS (AS) CANDIDATOS (AS) 

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

orientação compatíveis com os critérios adotados pelo PPGFAR para credenciamento como Docente 

Permanente, conforme critérios abaixo: 

 
a) Possuir título de doutor, obtido há no mínimo 02 (dois) anos; 

 

b) apresentar ao menos 5 publicações classificadas como A1, A2 e B1 (Qualis 2016, área de Farmácia) nos 
últimos 05 (cinco) anos; 

 
c) ter linha de pesquisa compatível com a área de Ciências Farmacêuticas; 

 

d) ter tido experiência na formação (orientação ou coorientação) de discentes de nível de mestrado e/ou 
doutorado concluídos e/ou em andamentos); OBS: Em casos excepcionais, a critério da comissão 
avaliadora, será considerada orientação de IC (PIBIC ou PIBITI); 

 

e) Participar de pelo menos um projeto de pesquisa em Ciências Farmacêuticas ou áreas correlatas 
financiado por agências de fomento (preferencialmente como Coordenador). 

 

NOTA: Pesquisadores bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq serão automaticamente 
selecionados. Para estes, o ranqueamento se dará pelo maio número de publicações em periódicos A1 e 
A2, nesta ordem, como primeiro ou último autor nos últimos 3 anos. 

 

NOTA 2: 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 

 

Maiores informações estão disponíveis no EDITAL PV 001/2022 - PRPPG/ UFBA, processo seletivo 

simplificado para contratação de professores visitantes para 2022 (disponível em: http://www.propg.ufba.br/). 

 
Os casos omissos ou não previstos no presente edital serão julgados pela comissão de seleção e 

encaminhados para aprovação do colegiado do curso. 

 
Salvador, 20 de janeiro de 2022 

 
 

Profa. Dra. Luciana Santos Cardoso 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Farmácia 
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia 
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