1

Edital – 01/2021

Seleção de Editores de Seção para a revista Cabecs

O periódico acadêmico “Cadernos da Associação Brasileira de Ensino de Ciências
Sociais” (Cabecs), da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais (ISSN 25943707), abre processo seletivo para interessadas e interessados em integrar a Equipe
Editorial da revista, nas funções descritas no item 1. As inscrições se encerram no dia
30 de março de 2021, às 23h59min., horário de Brasília.
1. Objetivo e vagas
Abre-se chamada para um total de até quatro (04) vagas de Editor de Seção. Não há
nenhuma cobrança de taxas para participação no processo seletivo. Não há nenhum
tipo de remuneração financeira para as funções a que se refere o certame. Não há
remuneração de qualquer natureza, configurando trabalho voluntário.
2. Das funções
2.1. Das funções Gerais
2.1.1. Participar das reuniões de planejamento e de execução de ações desenvolvidas
pela Revista;
2.1.2. Participar ativamente das atividades de editor de Seção;
2.1.3. Contribuir com a divulgação da revista e dos textos nela publicados.
2.2 Das funções específicas
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2.2.1 Realizar encaminhamentos de avaliação dos manuscritos designados pelo
Editor-Gerente;
2.2.2 Realizar, quando designado pelo Editor-Gerente e acordado em reunião online,
entrevistas para serem publicadas na revista;
2.2.3 Auxiliar, quando designado pelo Editor-Gerente e acordado em reunião online,
na editoração dos manuscritos da revista;
2.2.4 Colaborar, quando designado pelo Editor-Gerente e acordado em reunião online,
nas atividades de indexações da revista;
2.2.5 Contribuir com estratégias e ações de divulgação da revista.
3. Condição para inscrição
3.1. Estar ciente e de acordo com as condições desse edital.
3.2. Preencher a ficha de inscrição no formulário eletrônico disponível no seguinte
endereço:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNM8fCB50hnfHhRhhl9YGzm7RIx8RnacevzhYdsIGJdANyw/viewform>
3.3. Estar filiado à Associação Brasileira de Ensino de Sociologia e tendo contribuído
com a anuidade 2021;
3.4. Possuir titulação mínima de mestre(a) em curso reconhecido pelo MEC;
3.5. Ser pesquisador(a) do tema “ensino de Ciências Sociais”, tendo publicado, ao
menos um artigo acadêmico sobre o tema em periódico acadêmico com ISSN ou ter
defendido dissertação ou tese no tema.
3.6 Estar com o CV Lattes atualizado na data da inscrição;
3.7 No caso da (o) candidata (o) doutorando(a), não estar cursando o último ano do
curso;
3.8 A inscrição por meio do formulário deverá ser realizada até às 23h59 do dia 31 de
março de 2021 (horário de Brasília).
3.9 A (o) candidata (o) que não cumprir os requisitos dispostos nesse item 3 terá a
sua inscrição, automaticamente, indeferida. Esse edital não prevê prazo para
apresentação/análise de pedidos de recurso em qualquer fase do certame.
4. Da comissão de avaliação
4.1. A comissão de avaliação e condução desse processo seletivo é composta por
integrantes da Equipe Editorial da revista Cabecs.
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5. Das etapas de seleção
O processo de seleção será realizado em duas fases conforme cronograma (Anexo I).
A primeira fase será eliminatória e classificatória, sendo de responsabilidade da
comissão do processo seletivo realizar as respectivas avaliações.
5.1. Na primeira etapa, serão avaliados os seguintes critérios (pontuação no Anexo
II). Essa fase é eliminatória e classificatória. Serão classificados até 8 candidatos(as).
5.1.1. Titulação e formação;
5.1.2. Experiência em atividades editoriais;
5.1.4. Produção cientifica (será considerada a produção dos anos de 2017 a 2021).
5.1. Na segunda etapa, em entrevista online, serão avaliados o interesse, a
disponibilidade e o conhecimento relacionado à gestão de revista. Essa fase é
eliminatória e classificatória. A entrevista terá duração de 10 a 20 minutos.
6. Das questões omissas
6.1. As questões omissas no edital serão deliberadas pela comissão de seleção.
Maceió-Alagoas, 12 de março de 2021
Cristiano das Neves Bodart,
Editor chefe – Cabecs

https://cabecs.com.br/index.php/cabecs

Anexo I – Cronograma do processo de seleção
Inscrição
Avaliação do currículo lattes
Resultado da 1º fase e chamada para a 2º fase

Até as 23h59min. de 30 de março de 2021
(horário de Brasília)
Entre 31 a 09 de abril de 2021
12 de abril de 2021

Realização das entrevistas (2º fase) online
Resultado final

Entre 15 e 20 de abril de 2021
22 de abril de 2021
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Anexo II – Critérios da 1ª fase
Item

Pontuação
por item

Pontuação
máxima

10,0 pontos

10,0

8,0 pontos
7,0 pontos

8,0
7,0

6,0
5,0
4,0
3,0

6,0
5,0
4,0
3,0

4,0 por ano
3,0 por ano
4,0 por ano
2,0 por ano

12,0
9,0
12,0
6,0

Avaliador de outros periódicos acadêmicos com INSS

1,0 por ano

3,0

Comissão editorial de editora com publicação de artigos sobre
ensino de Ciências Sociais nos últimos 2 anos

3,0 por ano

9,0

Comissão editorial de outras editoras
Diagramação/editoração de edição de revista ou de livro

2,0 por ano
3

6,0
9,0

Produção cientifica
Tese com tema sobre o ensino de Ciências Sociais
Dissertação com tema sobre o ensino de Ciências Sociais

4,0
3,0

4,0
3,0

Monografia de graduação com tema sobre o ensino de Ciências
Sociais
Artigos científicos publicado em revista com ISSN com tema
sobre o ensino de Ciências Sociais

2,0

2,0

2,0

10,0

Artigo científico publicado em revista com ISSN sobre outros
temas da Educação
Artigo científico publicado em revista com ISSN sobre outros
temas
Livro (autoral ou organizado) com ISBN com tema sobre o
ensino de Ciências Sociais
Livro (autoral ou organizado) com ISBN sobre outros temas da
Educação
Livro (autoral ou organizado) com ISBN sobre outros temas

1,5

7,5

1,0

5,0

2,5

12,5

2,0

10,0

1,0

5,0

Capítulo de livro com ISBN com tema sobre o ensino de
Ciências Sociais
Capítulo de livro com ISBN sobre outro tema da Educação

2,0

10,0

1,5

7,5

Capítulo de livro com ISBN sobre outro tema

1,0

5,0

Titulação/graduação
Doutorado em Sociologia, Antropologia, Ciência Política,
Ciências Sociais ou Educação
Outros doutorados
Mestrado em Sociologia, Antropologia, Ciência Política,
Ciências Sociais ou Educação
Outros mestrados
Licenciatura em Ciências Sociais ou Sociologia
Bacharelado em Ciências Sociais ou Sociologia
Outras graduações
Experiência em atividades editorial
Editor Gerente ou Editor Chefe
Editor de seção/integrante de comissão editorial
Avaliador da Cabecs
Avaliador de periódicos acadêmicos com INSS com publicação
de artigos sobre ensino de Ciências Sociais nos últimos 2 anos

Total

