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O Programa de Pós-Graduação em História do Brasil - PPGHB, do Centro de Ciências Humanas 
e Letras, da Universidade Federal do Piauí, torna pública a abertura de inscrições para o 
preenchimento de até duas (02) vagas de Professor Colaborador do referido Programa, nas 
linhas de pesquisa 1) História, Cultura e Arte ou 2) História, Cidade, Memória e Trabalho. Os 
professores-colaboradores selecionados deverão desempenhar atividades: 

a) de pesquisa; 
b) de regência de aulas; 
c) de participação em bancas de qualificação e de defesa de dissertações e teses; 
d) de participação em missões de pesquisa em Programas de Pós-Graduação no Brasil e no 

exterior; 
e) de participação em comitês científicos; 
f) de orientação acadêmica de mestrandos/doutorandos; 
g) de participação em demais atividades congêneres; 

  
1. DAS INSCRIÇÕES 
1.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via Protocolo Geral da Universidade Federal 
do Piauí, durante os dias úteis, de 21/03/2016 a 20/04/2016, conforme horário de 
funcionamento do protocolo. 
 
2. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

2.1 Para integrar o quadro de Professores Colaboradores do PPGHB, é exigível:  
a) Preenchimento do formulário de solicitação de credenciamento; 
b) Apresentação de justificativa do interesse em participar do Programa; 
c) Indicação, dentre aquelas da estrutura curricular do Programa, de uma disciplina, com plano 
de ensino e bibliografia atualizada, para a qual o candidato se sinta habilitado à regência;  
d) Declaração, com firma reconhecida em cartório, de que possui um único vínculo 
empregatício remunerado, que dispõe de tempo para dedicar-se às atividades do PPGHB em 
Teresina(PI) e que permanecerá vinculado ao programa pelo menos até completar o quadriênio 
da avaliação da CAPES em cujo âmbito deu-se o ingresso; 
e) Cópias do RG e do CPF do candidato; 
f) Cópia do CV-Lattes impresso e atualizado; 
g) Cópia do diploma ou documento equivalente que comprove que o candidato possui o título 
de Doutor em História, obtido em um Programa recomendado pela CAPES. Para títulos obtidos 
no exterior será exigível a comprovação de sua revalidação no Brasil; 
h) Comprovação de publicação, nos últimos quatro anos, de pelo menos dois artigos qualisados 
(Qualis) nos extratos A ou B 1 e/ou 2, necessariamente na Área de História. 
i) Ter Projeto de Pesquisa cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa, em consonância com uma das 
linhas linha de pesquisa do PPGHB; 
j) Comprovar a conclusão de pelo menos duas orientações de Iniciação Científica, na área de 
História. 
 
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO: 



3.1 A homologação da inscrição do candidato está condicionada à adequação do perfil do 
candidato a pelo menos uma das linhas de pesquisas do PPGHB; 
3.2 O não atendimento a qualquer um dos itens deste Edital resultará na não homologação da 
inscrição do candidato. 
 
4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 As vagas a serem preenchidas serão distribuídas entre as Linhas de Pesquisa do PPGHB, 
conforme o perfil acadêmico de cada candidato e as necessidades do Mestrado em História do 
Brasil da UFPI. 
4.2. A classificação será feita considerando o limite das vagas oferecidas pelo PPGHB; 
4.3. Havendo um número maior de candidatos que o número máximo de vagas a classificação 
dar-se-á por meio da pontuação obtida na produção científica do currículo Lattes; 
4.4. Serão credenciados apenas os professores selecionados;  
4.5 O resultado final será divulgado até o dia 25/04/2016, devendo ser divulgado na página 
eletrônica do PPGHB. 
5. Os casos omissos serão analisados e avaliados pelo Colegiado do PPGHB. 
 

 
Teresina(PI), 17 de março de 2016. 

 
Comissão de Seleção 

 
 
 

Prof. Dr. Francisco de Assis de Sousa Nascimento 
Presidente 

 
 

Prof. Dr. Marcelo de Sousa Neto 
Membro 

 
 

Prof. Dr. Pedro Vilarinho Castelo Branco 
Membro 

 
 

Prof. Dr. Francisco Alcides do Nascimento 
Suplente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo I - Formulário de Solicitação de Credenciamento 

Edital nº 01/2015 PPGHB/UFPI 

 

Nome Completo: 

_____________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______ / ______ / _________ 

Endereço: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

CEP: ________________ Cidade: ___________________________Estado:_____________________ 

Telefones: _________________________________________________________________________ 

Endereço Eletrônico: _________________________________________________________________ 

RG: _____________________Data de Emissão: ______ / ______ / _________ 

Órgão Emissor: __________________ UF: _________ 

CPF: _________________________________ 

Área da Graduação: _________________________ 

Ano de Conclusão: _____________________________________________ 

Universidade onde fez a Graduação: _________________________________________________ 

Instituição onde concluiu o Doutorado: _______________________________________________  

Ano de Conclusão: ____________________________ 

Local de Trabalho: ___________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________________ 

Telefone Comercial: __________________________________________________________________ 

Ocupação Atual (Cargo, bolsa, etc.): ___________________________________________________ 

Venho requerer a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da 

Universidade Federal do Piauí, minha inscrição para professor Colaborador do PPGHB 

 vinculada à linha de pesquisa_______________________________________________________ 

Estou ciente que serei honesto(a) e aceito as normas e condições estabelecidas neste edital e do 

Regimento Interno do PPGHB da UFPI. 

 

Teresina (PI) _____ de __________ de 2016. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 

 

 



Anexo II - Declaração de Anuência 

 

 

 

Declaração para os devidos fins e efeitos que possuo um único vínculo 

empregatício remunerado, que disponho de tempo suficiente para dedicar-me 

às atividades do PPGHB em Teresina (PI) e que permanecerei vinculado ao 

programa ao Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da UFPI pelo 

menos até completar o quadriênio da avaliação da CAPES 

 

 

 

Data, Local 

 

 

 

Assinatura 

[Firma reconhecida em cartório] 

 

 

 


