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CHAMADA PÚBLICA n. 01/2022
PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATOS(AS) A PROFESSOR(A) VISITANTE no PPGMUS para

CONCORREREM AO EDITAL PV 001/2022 PRPPG/UFBA

O Programa de Pós-Graduação em Música, visando atender ao dispositivo do EDITAL
PV 001/2022 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 2022 - PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES, (disponível em
http://www.propg.ufba.br/node/487), torna pública a abertura de inscrições para o
processo de pré-seleção dos candidatos que desejam concorrer às vagas de
PROFESSORES/AS VISITANTES, para atuar no PPGMUS.

1. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAC ̧ÃO

As candidaturas devem ser encaminhadas exclusivamente com a documentação

especificada nos itens abaixo em PDF para o e-mail ppgmus@ufba.br e

coord.ppgmusufba@gmail.com com o assunto “EDITAL PV 2022 – PPGMUS”, até

07/02/2022, seguindo o cronograma estabelecido e com os seguintes documentos:

a) Documentos listados no EDITAL PV nº 001/2022 - PRPPG/UFBA;

b) Plano de trabalho detalhando as atividades acadêmicas e cienti ́ficas (projeto de

pesquisa, atividades de ensino e atividades de orientação) a serem executadas no

a ̂mbito do PPGMUS, durante o peri ́odo da contratação, assinado e rubricado pelo

candidato, em formato PDF;

c) Curri ́culo do(a) candidato(a) em formato PDF. Em caso de candidato(a) brasileiro(a)

será obrigatório a apresentação do Currículo Lattes em versão completa.

d) Formula ́rio de Inscrição, disponi ́vel na página da PROPG

(http://www.propg.ufba.br/node/487)

2. DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo dar-se-á em duas etapas:

a) ETAPA 1: Análise da Documentação (eliminatória)

b) ETAPA 2: Entrevista

São considerados prioritários os(as) candidatos(as) com características de visitante

sênior, com alta produção científica, experiência profissional e de orientação
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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.

Para concorrer ao Edital, o(a) docente deverá demonstrar produção científica relevante

e experiência de orientação compatíveis com os critérios adotados pelo PPGMUS para

credenciamento como Docente Permanente.

3. DO CRONOGRAMA

Lançamento da Chamada Pública 14 de janeiro de 2022

Submissão das Candidaturas (ETAPA 1) Até 7 de fevereiro de 2022

Análise da documentação 08 a 11 de fevereiro de 2022
Resultado da ETAPA 1 14 de fevereiro de 2022

Período para interposição de recursos Até 15 de fevereiro de 2022

Análise dos recursos Até 17 de fevereiro de 2022

Divulgação dos resultados dos recursos 18 de fevereiro de 2022

ETAPA 2: Entrevista 21 a 22 de fevereiro de 2022

Resultado da ETAPA 2 23 de fevereiro de 2022

Período para interposição de recursos 03 de março de 2022

Análise dos recursos 04 de março de 2022

Divulgação do Resultado Final 07 de março de 2022

Data limite para envio pelos Programas de
Pós-Graduação, dos documentos dos candidatos
selecionados, à PRPPG por meio do SAPI
(www.sapi.ufba.br)

08 de março de 2022

Salvador, 14 de janeiro de 2022

Alexandre Espinheira
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Música

Universidade Federal da Bahia


