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EDITAL no 008/2020 - PRPPG/UNITAU

Chamada e seleção de currículos de professores doutores da UNITAU para
desenvolvimento de atividades de pesquisa e pós-graduação (exclusivo para
docentes que ainda não possuem carga horária destinada aos cursos Stricto Sensu)

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), no uso de suas atribuições
legais e regimentais, visando fortalecer os programas de pós-graduação Stricto Sensu,
os grupos de pesquisa, a captação de fomento à pesquisa científica e tecnológica e
o acesso docente, torna pública a chamada e seleção de currículos de professores
doutores, do quadro de docentes ativos da UNITAU, para desenvolvimento de
atividades de pesquisa e pós-graduação para atribuição de horas atividades junto aos
programas.

1 – Do público-alvo
1.1

Somente poderão se inscrever professores doutores pertencentes ao quadro de
docentes da Unitau que ainda não tenham parte de sua carga horária na
instituição destinada aos cursos stricto sensu e que tenham disponibilidade para
desenvolver atividades junto à PRPPG.

1.2

É desejável que o professor doutor seja um jovem pesquisador ou que já tenha
experiência de docência em cursos stricto sensu.

2 – Da inscrição
Os candidatos devem se inscrever eletronicamente, no período de 16 a 23 de
dezembro de 2020, por meio do link https://bit.ly/selecao-novos-docentes-prppg2021, inserindo todas as informações solicitadas no sistema.
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3 – Do resultado
3.1 A atribuição de horas atividades na PRPPG é subordinada à análise
comparativa de pontuação docente, relativa ao corpo docente do curso escolhido, e
ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária e financeira.

4 – Do cronograma
Publicação do edital: 17/12/2020
Inscrição: 17/12/2020 a 08/01/2021
Análise dos currículos: 11/01/2021 a 15/01/2021
Divulgação do resultado: 03/02/2021

5 – Das disposições finais
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pósgraduação.

Taubaté, 17 de dezembro de 2020.

Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação
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