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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

CHAMADA Nº 01 - CREDENCIAMENTO DE DOCENTES AO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

  

             1. INFORMAÇÕES GERAIS:   

  

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva – 

PPGSC da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) no uso de 

suas atribuições, considerando a Instrução Normativa 01/2021, informa que se 

encontra aberta a inscrição para o processo de credenciamento de novos 

docentes ao Programa. 

  

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO DOCENTE:   

I - Ter o título de doutor 

II - Estar vinculado a uma Instituição de Ensino Superior ou Centro de 

pesquisa;  

III - Apresentar formulário de inscrição para credenciamento docente;  

IV - Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; 

 

 

3. MODALIDADES DE CREDENCIAMENTO  

 

A depender da pontuação obtida pelo candidato e levando-se em conta 

a mediana da produção docente permanente do programa no último 

quadriênio, os candidatos poderão ser credenciados na categoria de membro 

permanente (constitui o núcleo principal de docentes do programa) ou membro 

colaborador.  
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4. DA INSCRIÇÃO  

  

As inscrições poderão ser realizadas, exclusivamente, no período de 

28/07/2021 a 23/08/2021. As inscrições serão realizadas mediante 

preenchimento e envio do formulário de inscrição para credenciamento docente 

disponível do site do PPGSC-UEFS [www.ppgsc.uefs.br].  

Após preenchimento, o formulário de inscrição para credenciamento docente 

deverá ser encaminhado para o seguinte e-mail: 

[ppgsc.credenciamentodocente2021@uefs.br].  

Obs: O formulário de inscrição deverá ser identificado com o nome 

completo do candidato e encaminhado por e-mail em formato (PDF). 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO  

Os candidatos serão selecionados considerando a pontuação obtida na 

análise da produção (avaliação quantitativa com Barema) e alinhamento com 

as demandas do programa. 

Registra-se que será realizado o credenciamento imediato dos 

candidatos selecionados e construído um cadastro de reserva para 

credenciamento gradual dos candidatos classificados. 

 

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO  

 A Comissão de seleção é composta pelos seguintes membros:   

Professora Tânia Maria de Araújo 

Professora Rosely Cabral de Carvalho 

Professor Carlos Alberto Lima da Silva 

Professora Maria Lúcia Silva Servo 

 

Dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de inscrição para 

credenciamento ao programa podem ser encaminhadas para o e-mail: 

ppgsc.credenciamentodocente2021@uefs.br 

                                                     

                       Prof. Dr. Carlos Alberto Lima da Silva 

Prof. Dr. Carlito Lopes Nascimento Sobrinho 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva     


