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CHAMADA PÚBLICA 01/2019 INSCRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE 
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTES E/OU 

COLABORADORES PARA O PPGS. 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE),  lança Chamada Pública para realização de processo de 

credenciamento de professores-pesquisadores, Doutores em Sociologia ou Ciências 

Sociais, para integrarem seu quadro de Docentes Permanentes (DP) e/ou Colaboradores.  

Período de inscrição: 07/01 a 08/02/2019   

Os interessados deverão enviar para o endereço 

eletrônico ppgs@uece.br (Assunto: Seleção Docentes PPGS 2019) os seguintes 

documentos (formato PDF): formulário próprio preenchido (disponível no site); link do 

CV Lattes atualizado; comprovantes de três publicações no quadriênio 2015-2018, 

preferencialmente em periódicos científicos de estrato superior (B1 e B2, A1 e A2) na 

área de Sociologia; projeto de atuação acadêmica, explicitando convergência com uma 

das linhas de pesquisa do PPGS e carta de intenção de integrar o corpo docente do 

Programa.   

Critérios de seleção a serem utilizados a partir dos documentos enviados e da análise do 

CV Lattes: maior pontuação em publicação (periódicos, livros e capítulos de livros); 

experiência na participação/coordenação de projetos de pesquisa financiados por 

agência de fomento; vinculação com a UECE e instituições parceiras conveniadas 

(UFC, UVA, URCA e UNILAB); bem como a viabilidade da proposta de trabalho 

(projeto de pesquisa e carta de intenção). 

 

A Comissão de Seleção do Processo Seletivo de credenciamento de docentes 

permanentes e/ou colaboradores 2019 do PPGS, designada pela Coordenação do 

Programa, mediante Portaria Nº 07, de 17 de dezembro de 2018, é composta por: 

 

Presidente: Profa. Dra. Lia Pinheiro Barbosa  

Membro 1: Prof. Dr. João Tadeu de Andrade 

Membro 2:  Profa. Dra. Kadma Marques Rodrigues 

 

Atenção: o aviso de recebimento assinala a finalização do processo de inscrição. 

 

A divulgação do resultado do certame será em 20 de fevereiro de 2019 através do sítio 

www.uece.br/ppgsociologia/ e na Secretaria do PPGS. 

 

Maiores informações pelo telefone: (85) 3101 9887.  

 

 

Profª Dra. Mônica Dias Martins 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
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