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PROCESSO SELETIVO PARA 

PROFESSOR(A) VISITANTE PPGFilosofia/UFBA - 2022 

 

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGF) da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) informa que estão abertas as candidaturas para Professor(a) Visitante, nos 

termos do EDITAL PV no 001/2022 PRPPG/UFBA, "Processo Seletivo Simplificado para 

Contratação de Professor Visitante 2022". (cf. http://www.propg.ufba.br). 

As candidaturas devem ser realizadas por meio do encaminhamento da 

documentação especificada nos itens abaixo exclusivamente para o e-mail: 

secretariappgf@ufba.br, com o assunto "EDITAL PV 2022 – PPGF/UFBA", até 18 de 

fevereiro de 2022, seguindo o cronograma estabelecido e com os seguintes 

documentos em anexo: 

 

1) 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 

 

2) Currículo do/a candidato/a em formato PDF, inclusive se o/a candidato/a possuir 

currículo na Plataforma Lattes. 

 

3) Formulário de Inscrição preenchido, disponível na página 

http://www.propg.ufba.br/node/487. 
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O Colegiado do PPGF/UFBA fará uma ordem de classificação e encaminhará para 

a seleção junto à Universidade. A decisão final caberá à UFBA, que tem um número 

limitado de vagas para a seleção entre todos os programas da universidade. 

Informações adicionais devem ser consultadas no EDITAL PV nº 001/2022 

PRPPG/UFBA, disponível em 

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_01_2022_portuges_11012

2_0.pdf. 

 
 

CRONOGRAMA INTERNO PPGF/UFBA 
 

Etapas no PPGF/UFBA Datas 

Data limite para envio de candidaturas para 
Professor(a) Visitante no PPGF 

18/02/2022 

Seleção pelo Colegiado do PPGF 21/02/2022 

Divulgação de Resultados da UFBA 
Veja EDITAL PV no 

001/2022 PRPPG/UFBA 
 

 
 
 

Salvador, 17 de janeiro de 2022. 
 
 

Marco Aurélio Oliveira da Silva 
Coordenador PPGF/UFBA 
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