
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EDITAL PROPPG – PROENS – PROEX 01/2017

EDITAL PARA SELEÇÃO DE EDITORES EXECUTIVOS DA 
REVISTA ELETRÔNICA CIENTÍFICA DA UERGS

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe
confere  a  Lei  Nº.  11.646/2001  e  o  Estatuto  da  Universidade,  aprovado  pelo  Decreto  nº.
43.240/2004 torna público o Edital para Seleção de Editores Executivos da  Revista  Eletrônica
Científica  da UERGS, conforme estabelecido neste Edital público de Seleção.

1. A  Revista  Eletrônica  Científica  da  UERGS  foi  instituída  pelo  Conselho  Superior  da
Universidade em 18 de junho de 2015 e está regida pelo Regulamento que segue anexo a este
Edital. 

2. A periodicidade da Revista é quadrimestral, publicada nos meses de Abril, Agosto e
Dezembro. Todos os números são acessíveis gratuitamente, por meio eletrônico, utilizando o
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER).  A critério do Comitê Editorial poderão ser
lançados números especiais temáticos a qualquer tempo.

3. Serão  selecionados  nove  (09)  Editores  Executivos,  sendo  divididos  equanimemente
entre as áreas. 

3.1 Para concorrer os mesmos devem ter curso de graduação completo, preferencialmente
sendo   alunos   de   mestrado   ou   doutorado   de qualquer instituição de Ensino do País e/ou
do Exterior. Os candidatos com títulos superiores poderão concorrer. 

3.2  A  seleção  dos  candidatos  será  feita  mediante  avaliação  de  currículo  e  os  candidatos
deverão ter, obrigatoriamente, disponibilidade para 2 (duas) horas semanais de atividades em
relação às atribuições da revista. 

3.3 Critérios classificatórios para seleção dos Editores Executivos:
3.3.1 Doutorado na área de candidatura – 10 pontos 
3.3.2 Doutorado em andamento na área de candidatura – 5 pontos  
3.3.3 Mestrado na área de candidatura – 8 pontos 
3.3.4 Mestrado em andamento na área de candidatura – 3 pontos 
3.3.5 Experiência com o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – 5 pontos 
3.3.6 Experiência em Corpo Editorial de Revistas com Qualis A, B ou C - 0,5 ponto por semestre de

atuação - máximo 10 pontos
3.3.7 Experiência como revisor Ad-Hoc em revistas classificadas como Qualis A, B ou C – 0,5 pontos

por revisão - máximo de 5 pontos
3.3.8 Experiência com publicações em revistas científicas Qualis A, qualquer idioma - 0,5 pontos por

publicação - máximo 10 pontos
3.3.9 Experiência com publicações em revistas científicas Qualis B, qualquer idioma - 0,8 ponto por

publicação - máximo 8 pontos
3.3.10 Experiência com publicações em revistas científicas Qualis C, qualquer idioma - 0,2 pontos por

publicação - máximo 2 pontos
3.3.11 Experiência  em função  de Edição  de livros e  ou Revistas não científicas  - 0,1 pontos por

produção - máximo 1 ponto
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4. Documentação necessária para concorrer:
4.1. Enviar  o  Anexo  1  preenchido,  para  o  e-mail:  revista@uergs.edu.br,  indicando
claramente a área para a qual gostaria de concorrer,  com a pontuação referente;
4.2. Enviar Currículo Lattes dos últimos 5 anos em formato pdf;
4.3. Enviar  cópia,  por  e-mail,  dos  documentos  comprobatórios  referentes  à  pontuação
pleiteada;
4.4. Enviar carta de intenções informando sobre o conhecimento do Edital, do Regulamento
da  Revista,  descrevendo  suas  principais  atuações  que  o  qualificam  para  assumir  a  função
pleiteada e destacando disponibilidade para  atuação e  como sua participação como Editor
Executivo  poderá  colaborar  para  o  crescimento  /  desenvolvimento  da  Revista  e  o  seu
desenvolvimento pessoal. A carta deverá ter no máximo duas páginas.
4.5. Todo  o  material  deverá  ser  enviado  em  um  único  e-mail  (revista@uergs.edu.br)
colocando no assunto o nome completo do candidato.

5. Cronograma:
5.1. Lançamento do Edital – 20 de julho de 2017
5.2. Prazo para submissão da candidatura – 31 de julho de 2017
5.3. Avaliação  das  propostas  submetidas  pelos  Editores  Chefes  da  Revista  Eletrônica
Científica  da  Uergs  e  por  representantes  (02)  da  Comissão  da  Coordenadoria  geral  de
bibliotecas – 04  de agosto de 2017 
5.4. Divulgação do resultado – 07 de agosto de 2017
5.5. Período de recurso – 09 de agosto de 2017
5.6. Divulgação do resultado final –14 de agosto de 2017 
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Anexo I
Nome completo:
Instituiçãã o-Unidãde de origem:                                                                                                            
 
ÁÁ reã de ãtuãçãã o pretendidã:  
Cieênciãs dã Vidã e Meio Ámbiente (    )   Cieênciãs Exãtãs e Engenhãriãs (    )    
Cieênciãs Humãnãs (    )
Obs.1:     Editores     Executivos     podem     ser     internos     e    externos     ã     
UERGS, preferenciãlmente ãlunos de poó s-grãduãçãã o.

Atividade/Experiência/Produção a ser considerada
Experiência
(semestres)

Total de
pontos

Título de Doutor – 10 pontos -------

Doutorado em andamento – 5 pontos (pontua apenas para 
quem não pontuou a opção anterior)

-------

Título de mestre – 8 pontos (pontua apenas para quem não 
pontuou a opção anterior)

-------

Mestrado em andamento – 3 pontos (pontua apenas para 
quem não pontuou a opção anterior)

-------

Experiência  com  o  Sistema  Eletrônico  de  Editoração  de
Revistas – 5 pontos por atuação - máximo 10 pontos
Experiência em Corpo Editorial de Revistas com Qualis A, B
ou C - 0,5 ponto/ semestre de atuação (máximo 10 pontos)

Experiência como revisor Ad-Hoc em revistas Qualis A, B ou C - 
0,5 pontos por revisão - máximo de 5 pontos
Experiência com publicações em revistas científicas Qualis A, 
qualquer idioma - 0,5 pontos por publicação - máximo 10 pontos
Experiência com publicações em revistas científicas Qualis B, 
qualquer idioma - 0,8 ponto por publicação - máximo 8 pontos
Experiência com publicações em revistas científicas Qualis C, 
qualquer idioma - 0,2 pontos por publicação - máximo 2 pontos
Experiência em função de Edição de livros e ou Revistas 
não científicas - 0,1 pontos por produção - máximo 1 ponto

Pontuação Total
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Nome do documento: Edital_Editor_Executivo_2017posjuridico.docx

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Erli Schneider Costa UERGS / PROPPG/UERGS / 421327001 19/07/2017 17:16:19
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