
 

 
 

 
EDITAL 02/2022 

 
Seleção Interna de Candidatos a Professor Visitante 

 
O Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA), no uso de suas 
atribuições, torna público o Edital de Seleção Interna de Candidatos a Professor 
Visitante.  
 
Busca-se candidatos que ampliem e aprofundem nossos pontos fortes em um 
ou mais das seguintes linhas de pesquisa: Administração Pública e Sociedade; 
Educação, Aprendizagem e Gestão; Estudos Organizacionais; e Tecnologia, 
Competitividade e Mercado. Informações adicionais sobre as linhas de pesquisa 
podem ser obtidas em https://npga.ufba.br/pesquisa/linhas/ 
   
REQUISITOS E RESPONSABILIDADES 
 
Espera-se que o(s) candidato(s) aprovado(s) lecione(m) em cursos de pós-
graduação; supervisione(m) projetos de pesquisa de pós-graduação; 
colabore(m) com os projetos de pesquisa em andamento; e contribua(m) para a 
construção de redes internacionais de pesquisa e projetos envolvendo docentes 
do NPGA.  
 
Em caso de aprovação final pela UFBA, o(a) candidato(a) será convocado para 
atividades presenciais de dedicação exclusiva pelo prazo de um ano, renovável 
por até mais um ano para candidatos brasileiros e por até mais três anos para 
candidatos estrangeiros. As atividades estão previstas para começar em 01 de 
julho de 2022, mas esta data pode ser negociada.  
 



 

 
 

Terão prioridade professores visitantes seniores com alta produção científica, 
experiência profissional e de orientação, visando uma contribuição efetiva para 
a produção científica do Programa, desenvolvimento de recursos humanos e 
rede de cooperação, dentro e fora da UFBA, permitindo propostas conjuntas que 
possam resultar em resultados científico-acadêmicos. Os candidatos deverão 
atender aos pré-requisitos de credenciamento de professores permanentes do 
NPGA, disponíveis em nossa Política de Credenciamento, Recredenciamento e 
Descredenciamento, que pode ser acessada em  https://npga.ufba.br/wp-
content/uploads/2021/04/ACADE%CC%82MICO-Poli%CC%81tica-de-
Credenciamento-Recrecenciamento-e-Descredenciamento-.pdf 
 
Esta seleção faz parte de uma chamada geral da Universidade Federal da Bahia. 
Os candidatos devem estar atentos aos documentos, critérios, requisitos e 
prazos especificados na convocação geral. O Núcleo de Pós-Graduação em 
Administração é responsável pela indicação (pré-seleção) de candidatos, que 
serão então selecionados por uma comissão universitária designada para tal 
tarefa.  
 
A chamada geral pode ser acessada (em português e em inglês) nos links 
abaixo.  
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_01_2022_portuges_
110122_0.pdf (versão em português) 
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_01_2022_ingles_11
0122_0.pdf (versão em inglês) 
 
DA FORMA DE INSCRIÇÃO E PRAZOS 
O processo de inscrição exige que os seguintes documentos sejam enviados em 
formato PDF para selecaonpga@gmail.com, com o título Professor Visitante 
2022:  

a) carta de inscrição, contendo e-mail e telefone de contato;  



 

 
 

b) currículo;  
c) proposta de pesquisa (até 3 páginas); e  
d) plano de trabalho detalhado (até 4 páginas) para as atividades 

acadêmicas e científicas a serem realizadas durante o período de 
contratação (incluindo as publicações projetadas) – todas as páginas do 
plano de trabalho devem ser assinadas pelo candidato.  
 

O prazo para envio dos documentos é 18 de fevereiro de 2022.  
 
 


