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Chamada Pública 01/2017 
 

Seleção de candidatos a Professor Visitante no MPGPOP 
Área de Administração 

Escola de Economia, Política e Negócios – EPPEN 
 
 

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

Paulo (UNIFESP) em Osasco torna pública a abertura das inscrições para a seleção de 

candidatos a Professor Visitante na área de Administração (1 vaga). 
 

 
 
 

Objetivo 
 

Contribuir com a expansão científica e acadêmica da EPPEN/UNIFESP de Osasco. 
 

 
 

Quem pode participar 
 

Professor com doutorado em Ciências Sociais Aplicadas, com produção bibliográfica em 

periódicos na área de Administração, Contabilidade e Turismo, do extrato A1, A2 e B1 da 

classificação Qualis da Área nos últimos 5 anos, com experiência no ensino e na orientação 

de alunos (ME/DO/MP) e no corpo editorial e cientifico de periódicos Qualis. 
 

O detalhamento do perfil e os requisitos adicionais do docente desejado estão no Anexo I. 
 
Benefícios 

Aos professores selecionados 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, sem dedicação exclusiva. Os contratos serão de um ano, podendo, a critério 

Institucional, haver prorrogação por mais um ano. 
 

 

Como se inscrever 
 

Enviar plano de trabalho para um período de dois anos e Currículo Lattes atualizado para 

secretaria do Programa, Sra. Lilian Bispo de Oliveira: bispo.lilian@unifesp.br    
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Cronograma 
 

Período de inscrição dos candidatos junto ao MPGPOP: de 03/04 a 03/05 de 2017. 
 
Divulgação da data para entrevista e avaliação didática em 08/05 de 2017. 
 
Divulgação do resultado da seleção interna do MPGPOP: a partir de 03/06 de 2017. 
 

Mais informações: https://www.unifesp.br/campus/osa2/ ou bispo.lilian@unifesp.br    

 
 

 

 

ANEXO I- Detalhamento do perfil e requisitos adicionais desejados 
Área de Administração - Subárea: Administração Geral 

 
Perfil: Professor com doutorado em Ciências Sociais Aplicadas, com produção bibliográfica 

em periódicos na área de Administração, Contabilidade e Turismo do extrato A1, A2 e B1 da 

classificação Qualis da Área nos últimos 5 anos, com experiência no ensino e na orientação 

de alunos (ME/DO/MP) e outras naturezas (monitoria) na graduação e na pós-graduação. 

Requisitos adicionais: Memorial documentado e Plano de Trabalho. Estar preparado para 

entrevista e/ou aula num dos seguintes pontos: Sistema Nacional de Avaliação da Pós-

graduação, Sistema de classificação da produção cientifica e tecnológica na área de 

Administração, Divulgação cientifica por meio de periódicos qualificados: planejamento e 

implementação de revistas cientificas e tecnológicas. 
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