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EDITAL Ne 45/2022

ABER'FURA DE iNSCRiçÃo PARA SEI.EçÃo INTERNA DE PROFESSOR(A)

DOUTOR(A) PARA A DOCÊNCIA NO QUADRO DE PROFESSORES DE CARREIRA DO
PROGRAMA DE PÕS-GRADUAÇÃO S7R/CTO SEABU EM POLÍTICAS SOCIAIS E
CIDADANIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, no uso de suas
atribuições, constantes no art. 13 do Estatuto da Universidade, torna público que
estarão abertas as inscrições para a seleção de professores doutores internos da UCSal

para a docência no quadro permanente de professores do Programa de Pós-
Graduação Str/cto Senso em Políticas Sociais e Cidadania - PPGPSC.

1. DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E DAS VAGAS

1.1 - Políticas Sociais e Cidadania - l duma) vaga;

1.2 - Poderão candidatar-se ao Processo de Seleção professores(as) com formação de
doutorado, que estejam na condição de professores da UCSal.

2. DO PERFIL GERAL. DO (A) CANDIDATO(A):

2.1 Titulação de Doutor e/com Livre Docência obtida ou revalidada em instituição
reconhecida pela CAPES;

2.2 Experiência em Ensino Superior;

2.3 Experiência em orientação de trabalho de pesquisa (PIBIC, graduação, lato senso e
stricto sensul;

2.4 Participação em projetos de pesquisa com aproximações nas linhas de pesquisa do

Programa de Pós-Graduação Strícto Senso em Políticas Sociais e Cidadania;
2.5 Produção intelectual qualificada nos últimas quatro anos C2018 a 2021), de acordo

com os critérios da área de avaliação da CAPES, onde se encontra inserido
Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Políticas Sociais e Cidadania
PPGPSC. CPreencher anexo ll)

3. DAS INSCRIÇOES DOS PRAZOS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
Os documentos devem ser enviados até o dia 09 de dezembro de 2022, à secretaria do
Programa de Políticas Sociais e Cidadania da UCSal através do e-mail:
sgcstricto@ucsal.br

4. DA DOCUMENTAÇÃO Á\
4.1 Formulários preenchidos (anexo l e ll); (iq.

4.2 Impressão completa do Currículo da Plataforma Lattes com a data da última /
atualização de até dois meses;
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4.3 Cópia do componente da titulação de doutor ou do documento de revalidação em
caso de obtenção em instituição no exterior;

4.4 Plano de Atividades (Proposta de Disciplinas Optativa e outra atividades a serem
desenvolvida no âmbito do Programa de Políticas);

4.5 Projeto de pesquisa a ser inserido em uma das três linhas: 1. Políticas Sociais
universais, institucionalização e controle; 2. Estado, desenvolvimento e
desigualdades sociais; 3. Direitos sociais e novos direitos, construção de sujeitos e
cidadania.;

4.6 Memorial;

5.DASEI.EÇÃO
A seleção de professoresCas) para o Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e

Cidadania será realizada em três etapas.

5.1 - 1a etapa:Peso 5,0 (cinco)
. Análise de currículo e da produção de aderência às linhas de pesquisa do

Programa de interesse.
Nesta primeira etapa será considerado para análise o currículo, segundo índices
registrados no documento de área sendo de caráter classificatório e eliminatório; serão

consideradas as produções de artigos CSistema Webqua/ís), livros, capítulos de livros
CSistema Web/furos) nos últimos quatro anos. Aditivamente, terá relevo na análise de
currículo, a indicação de orientações de pesquisa concluídas e a participação em
captação de recursos em editais de fomento à pesquisa, em comitês ad hoc institucionais
da UCSal e/ou externos, bem como cooperação internacional comprovada. Preencher
itens do Currículo Lattes no anexo ll.

5.2 - 2a etapa: Peso 2,5 (dois e meio)

e Avaliação do Plano de Atividades e do Projeto de Pesquisa.
Nesta segunda etapa serão analisados:

1. Um (1) i21a!!e..de..al;ividadu do(a) candidatoCa) a ser desenvolvido, contendo uma

CI) proposta de disciolina tentativa com olano de ensino para atender ao
Programa Strícto Senso em Políticas Sociais e Cidadania;

2. Um CI) nrojeto de oesauisa com aderência ao Programa Strícto Senso em Políticas
Sociais..e..Cldada11ia, ao qual se propõe o(a) candidato(a), considerando o foco em
uma das três linhas de pesquisa:
2.1 Políticas Sociais universais. instituciQnabzâcãQ econtmle

Ementa: A linha abriga estudos e pesquisas que tematizam as características e
especificidades das políticas sociais universais estruturadas nos sistemas de
educação, saúde, previdência, assistência, habitação e de segurança. Os
modelos institucionalizados de gestão, monitoramento, avaliação dessas
políticas, sua descentralização e os mecanismos de participação da sociedade

civil na sua implementação e avaliação. E ainda, estudos e pesquisas voltadas
q
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para a caracterização da demanda de cada uma delas e dos processos que as
engendram.

2.2 Estado. desenvolvimento e desigualdades sociais

Ementa: A linha agrega estudos e pesquisas que discutem a questão da
integração soda! e as políticas voltadas para o enfrentamento da pobreza, da
segregação e da exclusão como processos inerentes ao desenvolvimento do

capitalismo. Neste sentido, visa produzir conhecimentos teóricos e empíricos
sobre o caráter intervencionista do Estado, o que inclui esforços analíticos
sobre pensamento social brasileiro [desenvolvimentista] e a análise das
tensões entre a modernização económica e a dinâmica das classes. Acolhe
estudos e debates sobre a) as dinâmicas do mercado de trabalho e a
reprodução da desigualdade e da pobreza; b) as formas de segregação e
exclusão social sobre territórios (urbanos e rurais); c) o padrão desigual da
estrutura socioeconómica brasileira considerando a matriz hierárquica da
estrutura de classes, a capacidade redistributiva das políticas sociais e os

direitos da cidadania. As pesquisas e debates desta linha contemplam, ainda, as
repercussões da inserção brasileira (e latino-americana) na ordem mundial
sobre os padres de integração e modelos de bem estar dos países do Sul.

2.3 Direitos sociais e novos direitos. construcão de sujeitos e cidadania

Ementa:.As pesquisas e estudos inseridos nesta linha remetem a) aos direitos
sociais instituídos como direitos fundamentais, a sua efetividade através das

políticas sociais e o debate em torno do processo de judicialização da política;
b) às identidades (gênero, orientação sexual, raça e geração), a construção de
sujeitos e projetos emancipatórios e sua relação com a conquista de novos
direitos; c) aos direitos e políticas sociais focalizados em segmentos

específicos da população, definidos em função da idade, do sexo, da raça/etnia,

e de outros marcadores sociais, dentre elas as políticas de reconhecimento; d)
a conquista e efetividade das novas dimensões/gerações de direitos e, e)
pesquisas e estudos que focalizem os movimentos sociais; a cidadania e o
controle socialda ação do Estado.

5.3 - 3a etapa: Peso 2,5 (dois e meio)

. Entrevista e apresentação do Memorial
Nesta terceira etapa, uma comissão constituída por três docentes permanentes e um
professor doutor externo ao programa indicada pelo colegiado do Programa de Pós-

Graduação Str/cto Senso em Políticas Sociais e Cidadania ficará responsável por
conduzir as entrevistas e o memorial apresentado descrito e oral). Esta mesma
comissão irá avaliar o Currícu/o Z,artes, o Plano de Atividades e o Projeto de
Pesquisa. As entrevistas acontecerão no dia 16 de dezembro de 2022, a partir das

@
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9h, por ordem de chegada, no bloco C Cprédio da Pós-graduação) no campus de
Pituaçu da UCSal.

6. DA PREVISÃO PARA AJUSTES NO CONTRATO DE TRABALHO

6.1 0s(as) professores(as) selecionados(as) farão parte do Quadro Permanente do
Programa de Pós-Graduação Strícco Senstí em Políticas Sociais e Cidadania da UCSal,

a partir de dezembro de 2022, com carga horária de 20h, ou 30h ou 40h, a depender

da disponibilidade no Programa de Pós e na Graduação;

6.2 Candidatos selecionados e não classificados serão alocados no cadastro reserva por
dois anos ou poderão ser convidados para compor o Quadro de Professores

Colaboradores, havendo vaga no referido PPGPSC.

7. DOSRESULTADOS

7.1 - O resultado da seleção será divulgado até o dia 20 de dezembro de 2022 no s/te da
UCSal.

8.DAINTERPOSIÇAO DERECURSOS

8.1 0 prazo para interposição de recurso a Reitora contra o resultado do processo
será até 22 de dezembro 2022 às 16h, encaminhado on/íne para o e-mail:
sgcstricto@ucsal.br

9. DOS CASOS OMISSOS

9.1 0s casos omissos serão avaliados e encaminhados pela reitora da Universidade

Católica do Salvador.

REGISTRE-SE, PUBtIQUE-SE E CUMPRA-SE

\.,l,.l u{

,P'
)

a

'$

P

Salvador, 24 de novembro de 2022

i
4'& j T c,

}lina Lji Gontijo de Lacerda
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Formulário (anexo l)
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Nomes completo:
Data de nascimento:

1 1

Identidade:
No.:

Passaporte:
No.:

CPF:

Sexo:

[ ) Feminino
í l Masculino

[ ) Outro

Nacionalidade:

( ) Brasileiro

C ) Estrangeiro

Titulação doutorado:
Ano de obtenção:

Programa:

Área:

Contrato de Trabalho na UCSal ( ) horista; ( ) RTC - Tipo (20, 30 ou 40h)

Possui vínculo empregatício com outra
IES?

C )Sim

[ )Não

Em caso afirmativo, especificar a IES:

Regime de Trabalho:

( ) Horas semanais
( ) Dedicação exclusiva

[ ) Não se aplica

Nome da(s) instituição:

Linha de Pesquisa do Programa de Pós-graduação em Políticas Sociais e Cidadania que
tem maior aderência na proposta dessa inscrição:
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Listagem de até cinco principais produções que tenha afinidade com a área do PPG em
Políticas Sociais e Cidadania:

l

2

4

5

Justifique a seleção das produções destacadas no item anterior, assim como destaque a

razão pela qual está se candidatando à presente seleção interna Cmáximo 300 palavras)

Local,data

l I'zç5az

Assinatura do candidato
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ANEXOll

PREENCHIMENTO DE DADOS DO CURRRiCULO LATTES

PERÍODO 2018, 2019, 2020 e 2021
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PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS EM
PERIODICOS Quantidade

Valor
atribuído

Artigo AI (l,lO cada)    
Artigo A2 C0,90 cada)    
Artigo A3 (0,85 cada)    
Artigo A4 (0,70 cada)    
Artigo BI C0,6S cada)    
Artigo B2 (0,40 cada)    
Artigo B3 (0,25 cada)    
Artigo B4 (0,15 cada)    

Total    

OUTRASPRODUÇOESCIENTIFICAS

Especificar Valor
atribuído

Livro (Autoral, Organização]

Mais de 2 livros - autoral = 2,5 pontos; l a 2 livros
- autoras = 2,0 pontos; organização/coordenação

delivro = 1,0 ponto    
Capítulo delivro

Mais de 4 capítulos = 1,5 ponto; 3 a 4 = 1,0 ponto;
l a 2 = 0,5)    
Publicação em Anais de eventos / Artigos de

revista (2ua/fs C e sem alfa/fs / Artigos em jornais
científicos

Mais de 4 Anais = 1,0 ponto; 3 a 4 = 0,5 ponto; l a

2 = 0,3 ponto)    
Total    
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BOLSA PRODUTIVIDADE/BOLSA VISITANTE

SENIOR/
OUTROTIPO

Especificar com valor atribuído

IA = 2,0 pontos Cprodutividade e visitante

sênior); IB = 1,8 ponto; IC = 1,6 ponto; ID = 1,4
ponto;2 = 1,2 ponto.  
Outro tipo de bolsa de agência de fomento ou
privado Cexceto IC) = 1,0 ponto.  
 

FINANCIAMENTO PUBLICO E/OU PRIVADO

(iNSERiOO EM PKOJETO)

Especificaracondição de
participação

Título do Projeto/ entidade financiadora:

  
DOCENTE COLABORADOR DE PPG (UCSAL OU

OUTRO)
Período/ano(s)de participação

PPG

 
PRODUÇAOTECNICA Especificar Pontuação

Organização de evento científico:

Mais de 1= 1,5 ponto; até 1= 1,0 ponto.    
Participação de comissão científica de evento(s)
científicos(s) :

Mais de 1 = 1,0 ponto; até 1 = 0,5 ponto    
Relatório técnico-científico de pesquisa e/ou
extensão= 0,5 ponto para cada produzido    
Participação de editoria de revista científica = 1,0

ponto    
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Participação em conselho editorial = 0,5 ponto    
Pareceres para periódicos = 0,5 ponto para cada
com especificação    
Pareceres para agências de fomento = 0,5 ponto    
Integrantes de INCTs, Cooperação com outros
programas e instituições fora da UCSAL = 0,5
ponto    
Participação de banca examinadora de mestrado e

doutorado em PPG da UCSAL: 1 = 0,5 ponto; 2 a
3= 1,0; 4 e mais= 1,5    
Participação de banca examinadora de mestrado e

doutorado fora da UCSAL: 1 = 0,5 ponto; 2 a 3=
1,0; 4 e mais= 1,5    
Promoção de minicurso em eventos científicos:
Até 1= 0,5 ponto; mais de 2 = 0,2 ponto    

TOTAL    
 

TRABALHOSNAINSTITUIÇAO Especificar Pontuação

Gestão acadêmica:

Reitoria = 2,5 pontos; Pró-Reitoria = 2,0 pontos;
Coordenação de curso de cursos PPG stricto
sensu= 1,2 ponto; Coordenação de cursos de PPG
lato sensu= 1,0; Coordenação de curso de

graduação = 0,8 ponto    
Aula na graduação (período de 2018 a 2021)

Até 8 disciplinas ministradas na graduação e /ato

senso = 2,0 pontos; 7 a 5 disciplinas ministradas =
1,5 ponto; 4 a 2 disciplinas ministradas = 1,0
ponto; l disciplina ministrada = 0,5 ponto    
Orientação de Iniciação Científica (PIBIC)=

Até 2 orientações = 1,0 ponto; 3 a 4 = 1,5 pontos;
5 a mais = 2,0 pontos.    
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Orientação de Iniciação Científica (PIBID):

Até 2 orientações = 1,0 ponto; 3 a 4 = 1,5 pontos;

5 a mais = 2,0 pontos.    
Orientação de TCC de graduação ou /ato sensu=

Até 2 orientações = 1,0 ponto; 3 a 4 = 1,5 pontos;

5 a mais = 2,0 pontos.    
Participação em comissões:

NDE de curso de graduação= 1,0 ponto; PIBIC =
0,5 ponto; PIBID (0,5); Comitê de Etica = 0,5
ponto; Editora UCSALPRESS ou outra editora (0,5
ponto); Centro de Escrita Científica - CEC Ct,0
ponto); Comitês científicos internos de avaliação

de artigos científicos em prêmios Cacima de 4 =
1,5 ponto; 3 a 4 = 1,0 ponto; l a 2 = 0,5 ponto).    

TOTAL    
 

PALESTRAS E PARTICIPAÇOES COM
TRABALHOS CIENTÍFICOS EM EVENTOS

CIENTÍFICOS

Especificar Pontuação

Palestras, conferência, mesa redonda (collgressos,

simpósios, jornadas, colóquios etc.) :

Mais de 8 = 1,0 ponto; 5 a 8 = 0,7 ponto; la 4 = 0,5

ponto    
TOTAL  

 
EXTENSÃOUNIVERSITARIA/AÇOES

EXTENSIONISTAS/ INSERÇÃO EM FÓRUM

Especificar Pontuação

Atividade de extensão universitária = 1,0 ponto;
audiências públicas = 1,0; ações e/ou assessorias

em comunidades e ou fóruns permanentes (social

/ políticas) = 1,0 ponto.    
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Local,data
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Assinatura do candidato
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TOTAL  
 
INTERNACIONALIZAÇÃO/VISIBILIDADE Especificar Pontuação

Atividades de internacionalização:

Estágio técnico-científico no exterior = 1,0 ponto;

comissão na organização de evento internacional
= 1,0 ponto; pós-doc no exterior; = 1,0 ponto;

participação em grupo de pesquisa no exterior =

1,0 ponto; participação em eventos
online/público internacional = 1,0 ponto; inserção
em redes científicas e sociais de caráter

internacional= 1,0 ponto    
TOTAL  


