UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM)
Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares
sobre Mulheres, Gênero e Feminismo (PPGNEIM/UFBA)

CHAMADA N.º 01/2022
REQUISITOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR(A) VISITANTE PPGNEIM/2022
O Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulher, Gênero e Feminismos
– PPGNEIM, por meio de sua Coordenação, no uso de suas atribuições e, com base no Edital de
Edital PV 001/2022 – PRPPG/UFBA, relativo à contratação de Professor Visitante da Universidade
Federal da Bahia, (http://www.propg.ufba.br/node/487), torna públicos os requisitos para a préseleção de candidaturas do Programa Professor Visitante a serem selecionadas de acordo com as
normas do referido Edital e que atendam os critérios abaixo relacionados:
Dos requisitos para a seleção prévia:
1. Possuir título de doutor há pelo menos cinco anos;
2. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência na área de estudos de gênero e
feminismo;
3. Ter produção científica relevante, na área de estudos de gênero e feminismo, nos últimos
cinco anos;
4. Ter orientações de mestrado concluídas;
5. Possuir projetos de pesquisa já concluídos e/ou em execução, preferencialmente voltados
para gênero e políticas públicas; violência de gênero contra as mulheres; memórias e
narrativas intergeracionais; gênero e trabalho; feminismos decoloniais, epistemologias
feministas e temas afins;
6. Ter experiência como docente na área de estudos de gênero e feminismos;
7. Caso estrangeira/o, conseguir se comunicar na língua portuguesa:
8. Obedecer ao cronograma estipulado no referido edital;
9. Não ser aposentado pela UFBA;
10. Não residir no Estado da Bahia;
11. Encaminhar a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido.
A/O candidata/o deve atentar para a apresentação dos seguintes documentos:
1) Documentos pessoais listados no EDITAL PV nº 001/2022 - PRPPG/UFBA, atualizado em
11/01/2022;
2) Plano de trabalho detalhando as atividades acadêmicas e científicas a serem executadas
no âmbito do Programa de Pós-Graduação. O plano de ve conter um resumo (máximo de 300
palavras), bem como três descritores/palavras-chave;
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3) Currículo do(a) candidato(a) em formato PDF, inclusive se o(a) candidato(a) possuir
currículo na Plataforma Lattes;
4) Formulário de Inscrição EDITAL PV 001/2022 preenchido (Disponível também no link2
http://www.propg.ufba.br/node/487.
A documentação solicitada, conforme o Edital UFBA, deverá ser encaminhada exclusivamente pelo
e-mail ppgneim.ufba@gmail.com com o assunto “EDITAL PV 2021 – PPGNEIM”, até 08/03/2022,
conforme o cronograma abaixo:
CRONOGRAMA

ETAPAS
Data limite para envio de candidaturas para Professor(a) Visitante
no PPGNEIM
Período de trabalho da Comissão de Análise de Candidaturas para
Professor(a) Visitante do PPGNEIM e apreciação pelo Colegiado
Data limite para envio dos documentos dos(as) candidatos(as)
selecionados à PROPG pelo PPGNEIM, por meio da plataforma
SAPI (www.sapi.ufba.br)

DATAS
Até 23h59min do dia
03/03/2021
3 a 07/03/2022
08/03/2022

Salvador, 21 de fevereiro de 2022

Profa. Dra. Márcia Tavares
Coord. PPGNEIM/UFBA
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