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Chamada Pública para seleção de Professor(a) Visitante  
Área: Relações Internacionais – 

 
A Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São 

Paulo (EPPEN - Unifesp) em Osasco torna pública a abertura das inscrições para a seleção 
de candidatos(as) a Professor(a) Visitante na área de Relações Internacionais (uma vaga). 

 

Objetivo 
 
Contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão 

e/ou viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico da EPPEN-Unifesp.  
 

Quem pode participar 
 
Para candidatar-se o(a) professor(a) deve atender aos seguintes requisitos: 
 
I) possuir título de doutor(a), no mínimo, há dois anos; 
II) ser docente ou pesquisador(a) de reconhecida competência em sua área de 

atuação; 
III) ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos; 
IV) não ser servidor(a) da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, bem como empregado(a) ou servidor(a) de suas 
subsidiárias e controladas, de acordo com o artigo 6o, da Lei 8.745/93. 

 

Benefícios 
 
Ao(à) professor(a) selecionados(a) serão oferecidos salários compatíveis com seu 

nível científico e acadêmico, tendo como base o plano de carreira da UNIFESP para regime 
de trabalho de 40 horas semanais. Não há exigência de dedicação exclusiva.  

 

Remuneração:  
 

- Professor Visitante 1: para portadores de título de Doutor, com o mínimo de 10 (dez) 
anos de comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional contados a 
partir da data da titulação em referência, com remuneração equivalente a de professor 
titular."  
Regime de 40 horas: R$ 7.859,61 
- Professor Visitante 2: para portadores do título de Doutor, com até 5 (cinco) anos de 
comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional, contadas a partir da 
data da titulação em referência, com remuneração equivalente a de professor associado." 
Regime de 40 horas: R$ 6.743,83 
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- Professor Visitante 3: para portadores do título de Doutor, com até 2 (dois) anos de 
comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional, contadas a partir da 
data da titulação em referência, com remuneração equivalente a de professor Adjunto1." 
Regime de 40 horas: R$ 5.806,17 

 
O contrato de trabalho do(a) Professor(a) Visitante será realizado pelo período de 

1 (um) ano, e pode ser prorrogável por mais 1 (um) ano. 
 
O contrato de trabalho do(a) Professor(a) Visitante Estrangeiro(a) será realizado 

pelo período de 2 (dois) anos, e podendo ser prorrogável por mais 2 (dois) anos. 
 

Como se inscrever 
 
Enviar currículo lattes atualizado, plano de ensino para a Unidade Curricular 

TEMAS E QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 
plano de trabalho (contemplando as áreas de ensino, pesquisa e extensão) para o período 
de um ano.  

 

Os documentos acima devem ser enviados para: coord.ri.osasco@unifesp.br  e 
frd@uol.com.br   

 
Cronograma 
 
Período de inscrição das propostas: de 19 de fevereiro de 2018 até as 17:00 horas 

(horário de Brasília) do dia 26 de fevereiro de 2018. Serão considerados para efeito de 
inscrição a data e o horário do envio da documentação registrado no e-mail.  

 
Os(as) candidatos(as) classificados(as) serão convidados(as) para uma entrevista a 

ser realizada no dia 27 de Fevereiro de 2018. A convocação será enviada no dia 26/02/18 
para o e-mail do(a) candidato(a).  

 
A deliberação final caberá ao Conselho de Departamento e à Comissão de Curso de 

Graduação em Relações Internacionais. A divulgação do resultado da seleção será 
realizada por e-mail.  

 

Disposições finais  
 
O(a) profissional contratado(a) como Professor Visitante e Professor Visitante 

Estrangeiro, que já tenha sido contratado(a) com base na Lei 8.745/93 somente poderá ser 
novamente contratado, desde que já tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do 
encerramento da contratação anterior. 
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Este chamado público não se enquadra como concurso público para vaga efetiva 

no cargo de Docente e seu processo seletivo será encaminhado e deliberado pela Comissão 
de Curso de Graduação em Relações Internacionais.   

 
O(a) candidato(a) deverá comprometer-se a ministrar entre 8 e 12 horas/aula 

semanais na  graduação do curso de Relações Internacionais 

 
 




