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EDITAL 01/2022 POSPETRO –  PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSORES VISITANTES, REFERENTE EDITAL PV 001/2022 – PRPPG/UFBA 

PARECER FINAL DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A Comissão de Seleção Interna para Professor Visitante no Pospetro, ano 2022, formada pelos 

Professores Permanentes do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio 

Ambiente (POSPETRO) Gisele Mara Hadlich (Presidente; IGEO-UFBA), Antônio Fernando de 

Souza Queiroz (IGEO-UFBA) e Ícaro Thiago Andrade Moreira (EP-UFBA), foi designada 

pela Portaria 01/2022 – POSPETRO, de 23/02/2022, para analisar, avaliar e emitir parecer 

dos(as) candidatos(as) inscritos(as) para atendimento ao Edital PV 001/2022 – PRPPG/UFBA 

e Edital 01/2022 POSPETRO, abertos para o processo seletivo simplificado para contratação de 

Professores Visitantes na UFBA. 

A Comissão recebeu três candidaturas no prazo previsto no Edital 01/2022 POSPETRO: ERIC DE 

LIMA SILVA MARQUES; JEFFERSON MORTATTI; SUZANA MÁS ROSA. Com base na 

documentação apresentada por cada candidato(a), composta por: ficha de inscrição devidamente 

assinada; cópia de diploma de doutorado (frente e verso); cópia do comprovante de residência; 

Plano de Trabalho e; currículo Lattes completo; a presente Comissão de Seleção deferiu as 

inscrições dos candidatos Eric de Lima Silva Marques e Jefferson Mortatti. A candidatura da Sra. 

Suzana Más Rosa foi indeferida por não apresentar a Ficha de Inscrição solicitada no Edital 01/2022 

POSPETRO, no qual consta a afirmativa ‘não residir no Estado da Bahia’, requisito imposto pelo 

Edital PV 001/2022 – PRPPG/UFBA (item 6.f) ao qual o Edital 01/2022 Pospetro está subordinado; 

ademais, a Sra. Suzana Más Rosa apresentou comprovante de residência em Salvador, Bahia. 

A Comissão avaliou os currículos Lattes apresentados pelos candidatos com as inscrições deferidas, 

Eric de Lima Silva Marques e Jefferson Morttati. Ambos obedecem aos critérios de Avaliação de 

Produtividade para credenciamento como Professor Visitante no Pospetro, segundo Resolução 

02/2019 POSPETRO, que exige um mínimo de 125 pontos acumulados em artigos científicos 

publicados nos últimos 36 meses, tendo o candidato Eric de Lima Silva Marques totalizado 212,5 

pontos e o candidato Jefferson Mortatti totalizado 150 pontos, considerando aderência às linhas de 

pesquisa do Pospetro, a saber: 1) Remediação de áreas impactadas por atividades petrolíferas e 2) 

Geoquímica e avaliação ambiental.  

Atendida a produtividade necessária para ingresso como Professor Permanente, a Comissão de 

Seleção reuniu-se para analisar e emitir parecer sobre os documentos apresentados pelos 

candidatos, considerando ainda que as normas de credenciamento preveem, também, participação 

em projeto de pesquisa de interesse do Pospetro, orientação de estudante(s) de pós-graduação ou 

iniciação científica e desenvolvi-mento de atividades de ensino e pesquisa na graduação. Foram 

atribuídas notas para os seguintes itens, conforme os pesos estabelecidos no Edital 01/2022 

POSPETRO: (1) 50% - Currículo do candidato, considerando-se a produção científica, experiência 

profissional e orientação acumulada; (2) 35% - Plano de Trabalho, observando-se o seu mérito, 

relevância para o Pospetro e os resultados esperados com o seu desenvolvimento; (3) 15% - 

Interação com corpo docente do PPG e/ou grupos de pesquisa, valorizando a formação de redes de 

cooperação e outras ações conjuntas. 
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Foi considerada, para emissão do parecer final da Comissão, a experiência profissional de ambos 

os candidatos, uma vez que consta no Edital PV 001/2022 – PRPPG/UFBA a seguinte orientação: 

“São considerados prioritários os/as candidatos/as com características de visitante sênior, com alta 

produção científica, experiência profissional e de orientação acumulada, que possam contribuir de 

forma efetiva para o desenvolvimento da produção científica dos grupos de pesquisa do programa 

de pós-graduação, para a formação de recursos humanos e de redes de cooperação, inclusive fora 

da UFBA, possibilitando propostas de ações conjuntas que resultem em produção acadêmico-

científica.” 

 

Seguem os pareceres individuais e, por fim, o parecer final desta Comissão. 

 

Candidato ERIC DE LIMA SILVA MARQUES 

AVALIAÇÃO DO ITEM 1: Currículo Lattes e experiência profissional 

O candidato é formado em Ciências Biológicas (2009) e possui Doutorado em Genética e Biologia 

Molecular (2016). Realizou um pós-doutorado na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC, BA), 

concluído em 2021. Possui formação complementar voltada para a Biologia Molecular. Integrou e/ou 

coordenou projetos de pesquisa envolvendo pesquisas com micro-organismos e biotecnologia em 

cavernas, sedimentos de manguezais, biorremediação de petróleo, alimentos. É revisor de 

periódicos desde 2019 e revisor de projetos de fomento (CNPq) desde 2021. Atua na área de 

Ciências Biológicas. CITAÇÕES (verificadas em 24/02/2022): WOS total de trabalhos 21, total 

citações 121, Índice-H 7; SCOPUS total de trabalhos 18, total citações 129, h-índice 7. O candidato 

possui 23 artigos completos registrados no currículo Lattes e diversos trabalhos em congressos. 

Participou de bancas de Mestrado e Doutorado. Coorienta 01 dissertação e 02 teses, e concluiu a 

coorientação de 05 dissertações. Orientou 02 iniciações científicas. 

Considerando a produção científica, o candidato apresenta artigos na área de microbiologia e 

biologia molecular, sendo alguns deles em revistas com elevado fator de impacto; contudo, a maior 

parte dessa produção científica não está na área de concentração do Pospetro, “Geoquímica do 

Petróleo e Ambiental”. Quanto à experiência profissional, o candidato obteve o título de Doutor 

recentemente, apresentando, portanto perfil de ADJUNTO 31, não possuindo orientação de pós-

graduação em andamento ou concluída. Parte das coorientações não se encontram na área de 

concentração do Pospetro, “Geoquímica do Petróleo e Ambiental”. NOTA: 5,0 (cinco). 

 

AVALIAÇÃO DO ITEM 2: Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho apresentado pelo candidato Eric Marques intitula-se “Prospecção de 

microrganismos degradadores de petróleo em amostras de sedimento e água do Estado da Bahia”, 

e tem como objetivo geral desdobrar em ensino, pesquisa e extensão a pesquisa com 

biorremediação microbiana dentro da linha de pesquisa de remediação de áreas impactadas por 

petróleo do Pospetro. O Plano apresenta a parte de PESQUISA – com justificativa, aspectos 

metodológicos e cronograma específico; ENSINO – cita 4 disciplinas que poderiam ser ofertadas, 

sob demanda; OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – disposição para participar de processos seletivos, 

orientação ou coorientação de pós-graduação e IC, e para colaborar com outras pesquisas.  

                                                             
1 Referente ENQUADRAMENTO – Anexo I do Edital PV 001/2002 – PRPPG/UFBA. 
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O Plano de Trabalho foca sobretudo em um projeto de pesquisa apresentado pelo candidato. Na 

metodologia, diversas técnicas são apresentadas como possibilidade de aplicação, contudo a 

maioria delas não possui infraestrutura compatível com as instalações do Pospetro. Com as 

informações apresentadas, a pesquisa proposta se apresenta inviável pela limitação do tempo, 

viabilidade técnica e econômica. Quanto às disciplinas que são propostas pelo candidato, a maioria 

está concentrada em uma área bem específica do Programa, o que aparentemente dificultaria a 

integração do candidato com o Corpo Docente do Pospetro, que apresenta uma forte integração 

com as Geociências. Não são citadas ações de extensão, que integram o ambiente universitário da 

pós-graduação. Falta, no Plano de Trabalho, resultados esperados claros. A temática escolhida para 

pesquisa possui forte aderência à área de microbiologia e biologia molecular, contudo carece de 

uma aproximação mais evidente com a área de Geoquímica, o que é desejável para um PV no 

Pospetro. NOTA: 6,0 (seis). 

 

AVALIAÇÃO DO ITEM 3: Interação 

Em seu Plano de Trabalho, o candidato se dispõe a colaborar com outros PPGs da UFBA, na área 

de Microbiologia. 

Considerando os planos de interação com corpo docente do Pospetro e seus grupos de pesquisa, 

o candidato apresentou ações genéricas que não evidenciam claramente possibilidades de 

interação com os professores atuantes no Programa e a geração de produtos relevantes na área de 

Geociências. A falta de aderência do Plano de Ações apresentado, dificultaria a integração do 

candidato ao Pospetro como um todo e consequentemente a formação de redes de cooperação e 

outras ações conjuntas na área de Geociências. NOTA: 3,0 (três). 

 

NOTA FINAL DO CANDIDATO ERIC DE LIMA SILVA MARQUES: 5,0 x 50% + 6,0 x 35% + 3,0 x 

15% = 5,05 (cinco vírgula zero cinco). 

 

Candidato JEFFERSON MORTATTI 

AVALIAÇÃO DO ITEM 1: Currículo Lattes e experiência profissional 

O candidato é formado em Física (1978) e possui Doutorado em Agronomia (1986). Realizou dois 

pós-doutorados no Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Paris, França), na área de 

Geoquímica, concluídos em 1990 e em 1994. Atua desde 1978 como Professor na Universidade de 

São Paulo, especificamente no Centro de Energia Nuclear para a Agricultura (CENA, Piracicaba). 

Obteve Livre-Docência em 1995 (USP). Apresentou um rol de disciplinas ministradas na graduação 

e na pós-graduação, participações em Conselhos e cargos de Direção e Administração. Integrou 

e/ou coordenou projetos de pesquisa envolvendo pesquisas com especiação química e isotópica, 

hidrogeoquímica e uso de traçadores isotópicos em ciências ambientais e no petróleo, já tendo 

atuado no Programa GEOQPETROL junto ao Pospetro e ministrado curso (2014-2019). É revisor 

de periódicos desde 2000. É membro do Comitê de Assessoramento da FAPESP e revisor de 

projetos de fomento (CNPq, FAPEMIG, FAPESP, FAPERGS) desde 1998. Atua na área de 

Geoquímica, Hidrogeologia e aplicações de radioisótopos.  

CITAÇÕES (verificadas em 24/02/2022): WOS total de trabalhos 32, total citações 904, Índice-H 13; 

SCOPUS total de trabalhos 46, total citações 1031, h-índice 14. O candidato possui 97 artigos 

completos registrados no currículo Lattes e diversos trabalhos em congressos, além de livros e 

capítulos de livros. Possui também artigos em jornais e revistas, bem como apresentação de 

palestras, produção técnica e cursos ministrados. Participou de bancas de Mestrado e Doutorado, e 
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orientou 08 dissertações e 10 teses como Orientador Principal. Orientou 02 iniciações científicas. 

Integrou bancas de concurso público e de Livre Docência. 

Considerando-se a produção científica, o candidato apresenta relevante produção científica na área 

de geoquímica, hidrogeoquímica e uso de traçadores isotópicos em estudos ambientais, estando 

perfeitamente aderido à área de concentração do Pospetro, “Geoquímica do Petróleo e Ambiental”. 

Quanto à experiência profissional, o candidato possui mais de 30 anos dedicados a atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, possuindo também experiência administrativa. O candidato apresenta 

perfil de TITULAR¹ e é conhecedor de do sistema de pós-graduação brasileiro. NOTA: 10,0 (dez). 

 

AVALIAÇÃO DO ITEM 2: Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho apresentado pelo candidato Jefferson Mortatti intitula-se “Geoquímica 

Ambiental e do Petróleo”, e visa contribuir para o desenvolvimento e a divulgação de pesquisas, 

para o ensino e para a formação de Mestres e Doutores em Geoquímica do Petróleo e Ambiental. 

Após uma apresentação do candidato e contextualização de sua inserção no Pospetro, o Plano 

apresenta a parte de “ATIVIDADES PROPOSTAS”, com ENSINO – DISCIPLINAS: são fornecidas 

ementa e conteúdo para duas disciplinas, uma a ser ministrada em 2022.1 e outra em 2022.2, de 

forma remota e/ou presencial; abre-se possibilidade para outras disciplinas posteriores; 

ORIENTAÇÕES: o candidato dispõe-se a orientar e/ou coorientar discentes de pós-graduação e/ou 

graduação em ambas as linhas de pesquisa, considerando que possui experiência profissional com 

aderência às duas linhas; BANCAS: o candidato se dispõe a participar de bancas de defesas; 

PESQUISA E PRODUÇÃO ACADÊMICA – através de uma rápida integração no Pospetro, é 

proposta a colaboração no desenvolvimento de pesquisas em andamento, sobretudo na área 

isotópica e protocolos analíticos e interpretação de resultados; destinar-se-á tempo exclusivo para 

redação de artigos científicos e desenvolvimento/submissão de novos projetos de pesquisa; 

EXTENSÃO – são propostas ações de extensão, como palestras, cursos, representação 

institucional; ADMINISTRAÇÃO – o candidato se propõe a auxiliar em ações administrativas, 

segundo necessidade do Colegiado do Programa; RESULTADOS ESPERADOS – são citados 

resultados esperados para o tempo de atuação como Professor Visitante. 

O Plano de Trabalho apresenta a disponibilização do candidato em se integrar às atividades afins a 

um Programa de Pós-Graduação de forma ampla, focando na Geoquímica Ambiental, e aderindo 

também à Geoquímica do Petróleo, sobretudo no que tange às aplicações de traçadores químicos 

e isotópicos. As disciplinas a serem ministradas estão claras e serão ofertadas desde que possível, 

sendo de interesse amplo de discentes do Pospetro. Considera-se que, com a experiência 

apresentada pelo candidato, as ações propostas são exequíveis. O Plano de Trabalho possui 

completa aderência à área de Geoquímica, o que é desejável para um PV no Pospetro. NOTA: 10,0 

(dez). 

 
AVALIAÇÃO DO ITEM 3: Interação 

Em seu Plano de Trabalho, o candidato cita a disponibilidade em ensinar e colaborar com outros 

PPGs, bem como atuar no incremento da internacionalização. 

No Plano, não está claro como poderá se efetivar uma maior interação/construção de redes 

internacionais, desejáveis para inserção do Pospetro. O Plano de Trabalho, além de possuir total 

aderência com o Pospetro, mostra aderência, também, ao PPG em Geofísica/IGEO/UFBA, haja vista 

o desenvolvimento de estudos isotópicos nesse Programa. NOTA: 8,0 (oito). 
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NOTA FINAL: 10,0 x 50% + 10,0 x 35% + 8,0 x 15% = 9,7 (nove vírgula sete). 

  

 

PARECER FINAL: Com base na documentação apresentada por cada um dos candidatos, a 

Comissão de Seleção para Professor Visitante no Pospetro, de acordo com o Edital 01/2022 

POSPETRO, conclui que o candidato JEFFERSON MORTATTI possui perfil adequado para ocupar 

o cargo de PROFESSOR VISITANTE NO POSPETRO no período de 01 (um) ano renovável por 

mais 01 (um) ano, sendo indicado como candidato único a ser submetido à PRPPG conforme Edital 

PV 001/2022 – PRPPG/UFBA, e conclui que o candidato Eric de Lima Silva Marques possui perfil 

para Pós-Doutorado por ainda não possuir a experiência necessária para ocupar o cargo de 

Professor Visitante junto ao Pospetro, ao qual se referem os Editais citados. 

 

Esse é o parecer desta Comissão de Seleção para Professor Visitante do POSPETRO. 

 

Em, 28 de fevereiro de 2022. 

 

 
Profa. Dra. Gisele Mara Hadlich 

(IGEO-UFBA - Presidente da Comissão de Seleção para Professor Visitante do POSPETRO) 

 

 

 
Prof. Dr. Antônio Fernando de Souza Queiroz 

(IGEO-UFBA - Membro da Comissão de Seleção para Professor Visitante do POSPETRO) 

 

 

 
Prof. Dr. Ícaro Thiago Andrade Moreira 

(EP-UFBA - Membro da Comissão de Seleção para Professor Visitante do POSPETRO) 

 

 


