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CHAMADA DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES PERMANENTES 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História Social 

das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo faz saber 

que se encontra aberta a apresentação de candidaturas a professor 

permanente do PPGHIS, de acordo com as normas abaixo: 

 
I – PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 01 de novembro a 01 de dezembro de 2022. 

 
 

II – INSCRIÇÃO: As inscrições serão realizadas remotamente com o envio dos 

documentos necessários para inscrição, listados no item V do Edital, para o 

endereço eletrônico ppghis.ufes@hotmail.com. 

 
III – NÚMERO DE VAGAS: 1 (uma) vaga para Professor Permanente com 

doutorado em História. 

 
IV – REQUISITOS DO CANDIDATO: a) ser docente do quadro permanente de 

Instituição de Ensino Superior Pública, no Espírito Santo, com regime de 

Dedicação Exclusiva; b) ter obtido o título de doutor há, pelo menos, um ano 

até a data da publicação do resultado desta chamada; c) integrar Grupo de 

Pesquisa cadastrado no CNPq. 

 
V – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

1. Correspondência endereçada à Coordenação do Programa 

apresentando a candidatura, na qual sejam explicitadas as razões da 

escolha do PPGHIS/Ufes para a atuação profissional. 

2. Projeto de pesquisa que atenda à área de concentração em História 

Social das Relações Políticas, enquadrando-se em uma das três linhas 

que integram o Programa, a saber: Estado e Políticas Públicas, 

Sociedade e Movimentos Políticos ou Representações e Ideias Políticas. 

3. Currículo Lattes atualizado, contendo a produção intelectual do último 

quadriênio (2019-2022). 
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VI – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção dos docentes será composta pelas seguintes etapas: a) 

análise da justificativa para escolha do PPGHIS como local de atuação 

profissional; b) análise do mérito técnico-científico do Projeto de Pesquisa, em 

especial no que diz respeito à aderência à área de concentração do PPGHIS; 

c) análise da produção técnico-científica do candidato nos últimos quatro anos, 

atentando-se para os níveis mínimos de produtividade exigidos pelos docentes 

permanentes do Programa (oito produtos bibliográficos entre livro autoral, 

organização de coletânea, capítulo de livro e artigo em Revista Científica 

pertencente aos estatos supeirores do Qualis Periódicos da CAPES – A1, A2, 

B1 e B2); e d) potencial evidenciado pelo candidato para atuar na Pós-

Graduação. 

 
VII – BANCA DE SELEÇÃO 

A Banca de Credenciamento dos professores permanentes será 

composta por três titulares e um suplente, como se segue: 

Prof. Dr. Gilvan Ventura da Silva (Presidente) 

Prof. Dr. Sebastião Pimentel Franco 

Profª. Drª. Almerinda da Silva Lopes 

Profª. Drª. Adriana Pereira Campos (suplente) 

 
 

VIII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: os resultados serão divulgados até 

o dia 19 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Vitória, 18 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Belchior Monteiro Lima Neto 
Coordenador do PPGHIS/Ufes 
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