CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES INTERESSADOS EM
REDISTRIBUIÇÃO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC –
BACHARELADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Esta convocação tem como objetivo apresentar prazos e procedimentos
do Bacharelado em Políticas Públicas (BPP) aos eventuais servidores
docentes federais interessados em obter redistribuição para a UFABC,
para a vaga sob a responsabilidade deste curso, nos termos do Edital n°
143/2016. Clique aqui para ler a íntegra deste Edital e conhecer todas as
condições.
PERFIL DOS CANDIDATOS
Os candidatos à redistribuição deverão obrigatoriamente ter completado
a orientação de, no mínimo, uma tese de doutorado ou duas dissertações
de mestrado como orientador principal, além de demonstrar ao menos
uma das características abaixo:
·
·
·
·

Ser bolsista de produtividade do CNPq;
Ter uma patente depositada;
Ser o autor principal (não editor) de um livro publicado com ISBN;
Demonstrar experiência no exterior de no mínimo 12 meses
trabalhando em sua área de pesquisa;
· Ser professor titular de uma IFES;
· Ter sido bolsista PVNS em alguma IES;
FORMA DE INSCRIÇÃO
O interessado que preencha os requisitos acima deve enviar e-mail para o
coordenador do curso (salomao.ximenes@ufabc.edu.br), formalizando o

interesse em mudar-se para a UFABC e apresentando Carta de Motivação,
na qual deve apresentar sua aderência ao Projeto Pedagógico do
BPP/UFABC e inserção em ao menos uma pós-graduação, além de projeto
de pesquisa em desenvolvimento ou a ser desenvolvido nesta
Universidade. O prazo para inscrição e apresentação dos documentos é 11
de setembro de 2016.
FORMA DE SELEÇÃO
Os candidatos aptos a participar serão apontados em reunião do
Colegiado de Coordenação do BPP e a decisão final será tomada pela
Plenária do BPP, comunicando-se o resultado na forma do Edital n°
143/2016, acima referido.
O candidato deve reservar as datas abaixo indicadas para comparecer à
UFABC, campus de São Bernardo do Campo (SP), em dia e hora a serem
oportunamente comunicados, para entrevista junto aos professores do
curso e defesa de seu projeto de pesquisa. O Colegiado de Coordenação
do BPP se reserva o direito de não convidar todos os candidatos que
manifestem interesse, priorizando aqueles que demonstrem maior
aderência ao curso e à pós-graduação.
O ônus para participação na entrevista e defesa de projeto é exclusivo dos
eventuais candidatos.
CRONOGRAMA
Divulgação da convocação
Prazo final de inscrição
Divulgação do cronograma
entrevistas
Entrevistas
Resultado final

De 15 de agosto a 11 de setembro
11 de setembro
de 14 de setembro
20 a 22 de setembro
30 de setembro

Salomão Barros Ximenes
Coordenador do Bacharelado em Políticas Públicas

