
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E SAÚDE  

 

REQUISITOS PARA SELEÇÃO PRÉVIA DE PROFESSOR(A) 

VISITANTE EDITAL PV 001/2019 - PROPG/ UFBA  

 
O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, por meio de sua 

Coordenação, no uso de suas atribuições e com base no Edital PV 001/2019 de 

contratação de Professor Visitante da Universidade Federal da Bahia, torna público os 

requisitos para a pré-seleção de candidaturas, de acordo com as normas do referido 

Edital, e que atendam aos critérios abaixo relacionados: 

• Possuir título de doutor(a) há pelo menos cinco anos; 

• Ser docente ou pesquisador(a) de reconhecida competência na área de enfermagem e 

saúde; 

• Ter produção científica relevante, na área de enfermagem e saúde, nos últimos 

cinco anos, preferencialmente relacionada ao tema: Cuidado à Saúde das Mulheres, 

Relações de Gênero e Etnicorraciais; 

• Ter orientações de mestrado e doutorado concluídas; 

• Possuir projetos de pesquisa já concluídos e/ou em execução, voltados para a área 

de conhecimento de enfermagem e saúde; 

• Ter experiência como docente na área; 

• Não ser aposentado pela UFBA; 

• Não residir no Estado da Bahia. 

 

A documentação solicitada, conforme o Edital PV 001/2019, deverá ser encaminhada 

até o dia 25 de setembro de 2019 para o seguinte endereço: Escola de Enfermagem - 

UFBA. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde. R. Dr. Augusto Viana, 

s/n - Canela, Salvador - BA, 40110-060. 

A/C Profa. Dra. Larissa Chaves Pedreira/UFBA. 

 
 

Documentos para consulta. 

 

link para edital: 

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/professor_visitante_retirificado_16

_08_19_0_0.pdf 
 

Salvador, 11 de setembro de 

2019 
 

 

 

 

 

ANEXO 1 – TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
 

 

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/professor_visitante_retirificado_16_08_19_0_0.pdf
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/professor_visitante_retirificado_16_08_19_0_0.pdf


 

TIPO DE INDICADOR PONTUAÇÃO POR ITEM 

Experiência docente no magistério superior na 

graduação e pós-graduação - stricto sensu 

1,0 a cada 3 anos. 

Artigos completos publicados Qualis A1 100 

Artigos completos publicados Qualis A2 85 

Artigos completos publicados Qualis B1 70 

Coordenação de projetos de pesquisa multicêntricos 

(nacional) 

3,0 por projeto 

Coordenação de projetos de pesquisa multicêntricos 

(internacional) 

4,0 por projeto 

Participação em projetos de pesquisa multicêntricos 

(nacional) 

2,0 por projeto 

Participação em projetos de pesquisa multicêntricos 

(internacional) 

3,0 por projeto 

Coordenação de projetos de pesquisa aprovados por 

agências de fomento 

2,0 por projeto 

Participação em projetos de pesquisa aprovados por 

agências de fomento 

1,0 por projeto 

Orientação de graduação (iniciação científica, 

extensão, trabalho de conclusão) 

1,0 por orientação 

concluída 

Orientação de Mestrado 2,0 por orientação 

concluída 

Orientação de Doutorado 4,0 por orientação 

concluída 

Supervisão de Pós-Doutorado 5,0 por supervisão 

concluída 

Participação como Conferencista /Palestrante/ 

Comissão Científica em eventos no exterior 

2,0 por 

conferência/palestra/evento 

(+) Será considerada a produção acadêmico/científica a partir de 2014. 

(++) Será considerada a classificação de periódicos do quadriênio 2013-2016 na Área de 

formação. A Classificação Qualis-CAPES pode ser acessada em 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira 

OBS: O ponto de corte será o do currículo que obtiver a maior pontuação. Este receberá 

a nota dez, de modo que os demais receberão notas proporcionais, de acordo com a 

pontuação. 

 

 

 
 
 

 

ANEXO 2 – TABELA DA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DO PLANO 

DE TRABALHO 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira


 

 
 

TIPO DE INDICADOR PONTUAÇÃO 

Relevância e inserção do plano de trabalho nas atividades 

de pesquisa e compatibilidade com a área do conhecimento e 

a(s) linha(s) de pesquisa do PPGENF 

Até 3,0 pontos 

Relevância e inserção do plano de trabalho nas atividades de 

ensino de graduação, pós-graduação e extensão 
Até 3,0 pontos 

Exequibilidade do plano de trabalho Até 1,0 pontos 

Plano de trabalho que envolva pesquisadores de outras 

instituições - nacional 
Até 1,0 pontos 

Plano de trabalho que envolva pesquisadores de outras 

instituições - internacional 
Até 2,0 pontos 

 


