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EDITAL Nº 79, DE 8 DE AGOSTO DE 2019PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR

VISITANTE

A Reitora da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições, e considerando os

termos da Lei no8.745/1993, combinada com a Lei no12.772/2012 e no que dispõe o Decreto n. 7.485/2011

e  o  Decreto  n.o9.739/2019,  torna  público  que estarão  abertas  as  inscrições  para  o  Processo Seletivo

Simplificado  visando  à  contratação  de  Professor  Visitante  Nacional  e/ou  Estrangeiro  para  a

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, observadas as normas estabelecidas na Resolução no24/2019 do

CONSEPE/UFPB e, no que couber, na Resolução no07/2017 e n.o74/2013 do CONSEPE/UFPB, bem como

nas disposições contidas neste Edital e demais legislações aplicáveis.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O presente Edital estará integralmente disponibilizado no Diário Oficial da União, bem como,

no site da PROGEP.

1.2 As seleções cujas inscrições são abertas pelo presente Edital são totalmente autônomas e

independentes entre si, não havendo entre elas qualquer vínculo de subordinação ou dependência quanto

à validade, ao processamento e ao quantitativo de vagas do edital.

1.2.1 O Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professor(a) visitante será realizado

pelo Departamento,  unidade de lotação do docente visitante,  a  partir  da área de atuação e do perfil

profissional definidos pelo Programa de Pós-Graduação onde o docente a ser contratado irá atuar, unidade

de seu exercício.

1.3 Haverá uma Comissão de Seleção específica para cada certame a ser constituída por 03(três)

membros titulares e 03(três) membros suplentes, no mínimo, com titulação igual ou superior à exigida para

os candidatos, por professores de outras IFES ou da UFPB que tenham exercício descentralizado no PPG

para o qual se destina a vaga do Processo Seletivo, desde que observados os casos de impedimento ou

suspeição nos termos da Lei 9.784/99 ou do art. 11 da Resolução 07/2017 do CONSEPE.

1.3.1 Os nomes que compõem a Comissão de Seleção serão divulgados na página eletrônica do

respectivo  Departamento/Unidade  Acadêmica,  ou  da  respectiva  Direção  de  Centro,  e  no  local  das

inscrições.

1.3.2 Os candidatos poderão, em um prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da homologação

das  inscrições,  arguir  o  impedimento  de  membro da  Comissão Examinadora  perante  o  Colegiado do

Departamento,  exclusivamente,  com  base  nos  motivos  previstos  da  Lei  9.784/99  ou  do  art.  11  da

Resolução 07/2017 do CONSEPE.

1.4 O prazo de validade do processo seletivo é de 2 (dois) anos, contados a partir da data de

publicação  no  Diário  Oficial  da  União  da  homologação  do  resultado  final,  podendo,  a  critério  da

Administração, ser prorrogado por igual período.

2. DAS ÁREAS E VAGAS DO CONCURSO

2.1 O Processo Seletivo se destina ao preenchimento das vagas a seguir elencadas:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

 CAMPUS I - Cidade
Universitária - João
Pessoa/PB - Brasil - CEP
- 58051-900 - Fone: +55
(83) 3216-7200 

CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA
- CCEN - FONE: +55 (83)
3216-7430

Programa de Pós-
Graduação Unidade Acadêmica Responsável Área de Conhecimento/Linha

de Pesquisa
N° de
Vagas

Regime
de
Trabalho

Categoria

Biotecnologia da
RENORBIO

Depto. de Biotecnologia
Fone: +55 (83) 3216-7173
E-mail:
profvisitante.db@cbiotec.ufpb.br
Horário: 08h às 18h

Área: Biotecnologia
Linha de Pesquisa:
Biotecnologia

01 Dedicação
Exclusiva

Visitante
Sênior

Titulação: Doutorado ou
PHD na área objeto do
concurso.

Perfil Acadêmico-
científico: 1. Ter atuação
evidente em
Biotecnologia aplicada à
saúde; Biotecnologia
agropecuária;
Biotecnologia de
recursos naturais e/ou
Biotecnologia industrial;
2. Ter índice H maior ou
igual a 20; 3. Ser
coordenador de projeto
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