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EDITAL 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA DOCENTE 

 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Produção da Universidade 

Paulista - UNIP torna pública a abertura de inscrições para Processo Seletivo Docente, com o 

objetivo de preencher 1 (uma) vaga no quadro de docentes permanentes - linha de pesquisa: 

Redes de Empresas e Planejamento da Produção. 

 

 

1. Das condições de trabalho  

O candidato aprovado será contratado em regime de tempo integral e deverá realizar atividades 

de orientação na pós-graduação e graduação, de docência na pós-graduação e graduação, de 

pesquisa, além de trabalhos administrativos e de participação em reuniões e eventos 

promovidos pelo Programa.  

 

 

2. Dos requisitos para a vaga: 

2.1. O candidato deve:  

a) Ser portador do título de Doutor em Engenharia de Produção ou área afim, obtido em Curso 

de Pós-Graduação e reconhecido nos termos da legislação educacional, portanto, com validade 

nacional na data da inscrição ao processo seletivo; 

b) se estrangeiro, aprovado no processo seletivo e indicado para o preenchimento do cargo, só 

poderá tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o exercício de 

atividade remunerada no Brasil, até a data de convocação para assunção ao cargo; 

c) ter experiência comprovada como docente e orientador; 

d) ter experiência como pesquisador na área de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados, 

Transformação Digital e afins; 

e) ter produção intelectual qualificada em periódicos (publicações de artigos de preferência em 

veículos classificados pelo Qualis/CAPES – Engenharia III, como A1, A2 e B1 ou com JCR ou 

CiteScore) aderentes à linha de pesquisa em Redes de Empresas e Planejamento da Produção, 

Tecnologia da Informação e temas afins; 
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f) Disponibilidade em tempo integral para atender atividades na graduação, programas de 

cooperação MINTER e DINTER e viagens internacionais em acordos de cooperação, pesquisas e 

intercâmbios;  

g) Índice h nas bases Scopus ou Web of Science compatível com as exigências da CAPES para 

programas de pós-graduação bem avaliados. 

 

2.2. É desejável que o candidato: 

a) possua ou desenvolva estágio de pós-doutoramento devidamente aprovado pelo(s) Órgão(s) 

Colegiado(s) da Instituição-sede;  

b) possua experiência internacional em pesquisa (p.ex. doutorado-sanduíche, pós-doutorado, 

estágio internacional de pesquisa); 

c) tenha experiência em atividades de pós-graduação stricto sensu, em especial na condução 

de projetos de pesquisa e orientações (mestrado e/ou doutorado); 

d) tenha desenvolvido e publicado resultados de pesquisa vinculada à temática do Programa; 

e) possua histórico de bolsa e/ou projeto aprovado em órgãos de fomento (p.ex. CNPq, CAPES, 

FAPESP); 

f) possua bolsa de produtividade ou tecnológica concedida pelo CNPQ. 

 

 

3. Contratação, remuneração e benefícios 

Os professores selecionados serão contratados com base na Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT.  

 

 

4. Da inscrição  

4.1. O período de inscrição é de 15 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022.  

 

4.2. As inscrições podem ser realizadas:  

a) pessoalmente, na Secretaria do Programa, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, 

respeitando-se os procedimentos de segurança biológica adotados para o manejo da pandemia 

do SARS-COV-2; 

b) por terceiro, mediante procuração simples, acompanhada de cópia do documento de 

identidade do procurador, no mesmo local e horário;  

c) pelo correio, observando-se que o prazo para recebimento da inscrição não se altera; 
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d) por e-mail, com envio de cópias digitais dos documentos em formato PDF. Só serão aceitas 

as cópias legíveis e em tamanhos originais. 

 

4.3. Local da inscrição e seleção: 

Universidade Paulista - UNIP 

Secretaria de Pós-Graduação - Campus Indianópolis 

R. Dr. Bacelar, 1212 - 4° andar  

Vila Clementino – São Paulo – SP – CEP: 04026-002 

Telefone: 11 5586-4144 

E-mail para contato: ppgep@unip.br 

Secretária do Programa: Marcia Nunes 

 

4.4. Relação dos documentos a serem apresentados no ato da inscrição:  

a) Ficha de Inscrição (disponível na página do Programa) com foto 3x4 recente; 

b) Cópia atualizada do Currículo Lattes – CNPq; 

c) Publicações dos últimos 5 (cinco) anos com comprovação; 

d) Comprovação da titulação; 

e) Documentação dos Projetos de Pesquisa realizados ou em andamento; 

f) Proposta de pesquisa alinhada com a linha de pesquisa (máximo de 5 páginas);  

g). Demais comprovantes constantes do Currículo Lattes serão solicitados após a seleção.  

 

4.5. A homologação das inscrições será feita pela Comissão de Seleção. As inscrições em 

desacordo com o previsto neste Edital, com documentação incorreta ou incompleta, não serão 

homologadas, ficando o candidato impedido de continuar o processo de seleção. Fica vedada a 

entrega de documentos depois de encerrado o prazo de inscrição.  

 

 

5. Da seleção  

O processo seletivo compreenderá 03 (três) etapas eliminatórias, a saber:  

a) Primeira etapa: análise da documentação apresentada na inscrição pela Comissão de Seleção 

- Análise do Curriculum Lattes e análise das publicações, com saturação àquelas oriundas de 

eventos e as consideradas não qualificadas (qualificadas A1, A2 e B1, ou A1, A2 e A3 segundo 

classificação qualis), atividades técnicas e da documentação de pesquisa; 

http://www.unip.br/


  Pós-Graduação Stricto Sensu  
Mestrado e Doutorado - Campus Indianópolis 

Rua Dr. Bacelar, 1212 – 4º Andar - Vila Clementino  
São Paulo – SP - CEP: 04026-002 

Site: www.unip.br 
  

 

Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

b) Segunda etapa: Apresentação de proposta de pesquisa, impressa ou em meio digital, sobre 

tema de pesquisa que será desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção, na linha de pesquisa Redes de Empresas e Planejamento da Produção. O projeto 

deve, necessariamente, envolver Tecnologia da Informação, demonstrando conhecimento e 

competência no tema e afins; 

c) Terceira Etapa: Entrevista - A entrevista consta de arguição pela banca baseada no currículo 

e demais informações fornecidas na documentação de inscrição e a apresentação, em até 20 

minutos, da proposta pesquisa a ser desenvolvida em caso de escolhido. 

 

* Os candidatos serão avaliados com base nos critérios elencados nos requisitos para a vaga.  

* Após análise dos documentos, serão convocados para a entrevista apenas os candidatos pré-

selecionados pela Comissão de Seleção. A convocação será realizada no período mínimo de 48 

(quarenta e oito) horas antes da data indicada para as entrevistas.  

* As entrevistas serão realizadas de forma remota-síncrona pela plataforma Zoom 

(https://zoom.us/pt-pt/meetings.html) e o link será enviado aos selecionados por e-mail. 

* A Comissão de Avaliação do concurso será formada por dois professores doutores de 

Programas de Pós-Graduação de outras instituições, sem vínculo com a UNIP, e três 

professores do PPGEP - UNIP.  

 

 

6. Cronograma do processo de seleção  

Inscrição dos candidatos: de 20 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022 

Divulgação dos selecionados (primeira etapa): 24 de janeiro de 2022 (segunda-feira) 

Apresentação da proposta de pesquisa e Entrevista e (segunda e terceira etapa): 27 de janeiro 

de 2022 (quinta-feira), a partir das 9 horas.  

Divulgação do resultado final: 31 de janeiro de 2022 (segunda-feira), a partir das 14 horas. 

 

 

7. Das disposições finais  

A Comissão de Seleção deverá comunicar à Coordenação Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu 

e à Vice-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Paulista a classificação dos 
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candidatos e o resultado final do processo de seleção. A escolha definitiva do candidato a ser 

contratado será feita pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. 

O resultado final da seleção será encaminhado por e-mail para os candidatos.  

Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classificação ao candidato, valendo 

apenas o resultado final homologado pelas instâncias competentes e divulgado pelo Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu.  

Não será permitido aos candidatos recorrerem do resultado.  

Dúvidas ou esclarecimentos poderão ser encaminhados à Comissão de Seleção nos endereços e 

telefones constantes do item 4.3. 
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