CHAMADA INTERNA 01/2017/REVISTA PINDORAMA/IFBA- CÂMPUS
EUNÁPOLIS PARA SELEÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO
EDITORIAL (ISSN 2179-2984)
Chamada interna de seleção de membros para compor o Conselho Editorial da Revista
Pindorama para atender a gestão do periódico. Esta chamada interna visa selecionar docentes e
técnicos administrativos vinculados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia, analisando perfil acadêmico nas grandes áreas de atuação descritas pelo Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq) para comporem o Conselho Editorial durante o biênio
maio/2017 a maio/2019. As inscrições estão abertas entre os dias 24 abril e 01 de maio de
2017.
Compete ao Conselho Editorial da Revista Pindorama elaborar a seleção dos artigos para
publicação, bem como executar ações de estímulo à produção multidisciplinar, por meio da
divulgação dos trabalhos submetidos ao periódico.
1. Dos pré-requisitos
Os membros do Conselho Editorial devem possuir os seguintes pré-requisitos:
I. Experiência comprovada na elaboração de artigos científicos (mínimo de dois artigos
publicados em anais de eventos científicos e/ou especializados e/ou em revistas científicas
e/ou especializadas, nos últimos cinco (5) anos;
I. . Titulação acadêmica em nível de pós-graduação stricto sensu concluída e reconhecida
pelo MEC;
II. . Curriculum Lattes atualizado, no qual deve ser informado na seção de atuação
profissional o vínculo ao IFBA;
IV. Ser servidor do quadro efetivo do Instituto Federal da Bahia, independentemente do tempo de
vínculo na instituição.
2. Das atribuições
As atribuições do Conselho Editorial:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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Elaborar a seleção dos artigos para publicação;
Definir, divulgar e cumprir os calendários de publicação;
Reordenar as normas de publicação, sempre que necessário;
Definir e organizar o periódico;
Revisar periodicamente as normas de avaliação dos artigos;
Definir prazos para o recebimento de artigos quando necessário;

VII. Estabelecer os critérios para a composição do conselho consultivo;
VIII. Deliberar sobre convites a consultores ad hoc quando necessário.
3. Da inscrição
Os interessados em formalizar a candidatura para o referido Conselho Editorial, devem efetivar
a inscrição por meio do preenchimento do formulário (ANEXO 1). O arquivo deve ser salvo em
formato PDF e enviado juntamente com o Curriculum Lattes (em formato PDF), com os
comprovantes dos itens constantes no Barema (Anexo 2), identificado com nome da/do
candidata/o, para o e-mail: revistapindorama@ifba.edu.br.

4. Da avaliação
A avaliação dos candidatos inscritos será realizada a partir dos critérios apresentados pelo
Barema, Anexo 2. Serão desconsiderados os que não alcançarem a pontuação mínima de 50%. A
pontuação será avaliada por meio do link do CV Lattes e da respectiva comprovação dos itens
previstos no Barema, enviados no ato da inscrição.
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, considerando a pontuação final e caso
haja necessidade de desempate, serão usados sequencialmente os seguintes critérios:
a) Maior número de trabalhos publicados em periódicos internacionais – autor principal;
b) Maior número de trabalho publicado em periódicos internacionais – coautor;
c) Maior número de trabalhos publicados em periódicos nacionais – autor principal;
d) Maior número de trabalho publicado em periódicos nacionais – coautor;
e) Maior tempo de serviço.
5. Da composição do Conselho Editorial:
O Conselho Editorial será composto por dois profissionais (um titular e um suplente) de cada
grande área de conhecimento estabelecido pela CAPES, a saber: Ciências Exatas e da Terra;
Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais
Aplicadas; Ciências Humanas; Linguísticas, Letras e Artes; e Outros (conforme lista da CAPES),
totalizando 9 titulares e 9 suplentes.
6. Calendário
A chamada pública obedecerá as seguintes datas do calendário abaixo:
Atividade

Período

Período de inscrição

25 de abril a 01 de maio de 2017

Avaliação dos inscritos

02 e 03 de maio de 2017

Resultado

04 de maio de 2017
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7. Informações adicionais
O Conselho Editorial se reserva ao direito de preencher, por indicação, as vagas não preenchidas
por meio de convites a candidatos que estejam dentro dos parâmetros de seleção previsto por este
edital.
Os casos omissos ou dúvidas serão deliberados pela Coordenação e membros ativos do Conselho
Editorial.
Eunápolis, 24 de abril 2017.

Flaviane Ribeiro Nascimento
Coordenadora da Revista Pindorama
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

NOME DA/DO CANDIDATA/O:

ÁREA DO CONHECIMENTO (CONFOME EDITAL):/
MATRÍCULA SIAPE:
REGIME DE TRABALHO:
TELEFONE:
EMAIL:
LINK DO CURRÍCULO LATTES:
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ANEXO 2 - BAREMA DO CANDIDATO
CANDIDATURA:
BAREMA DO CANDIDATO
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NOS ÚLTIMOS 5
ANOS
1
Doutorado na área do conhecimento
2
Mestrado na área do conhecimento

1
2

3
6

3

Artigo publicado em periódicos - autor principal

10

20

4
5

Artigo publicado em periódicos, coautor
Capítulo de livro da área do conhecimento com ISBN e
corpo editorial
Livro publicado na área do conhecimento com ISBN e
corpo editorial
Trabalho completo publicado em anais de evento
técnico-científico
Desenvolvimento de produtos ou processos com
patente registrada ou depositada
Participação em comissão organizadora de eventos
técnicos - científicos
Apresentação de trabalhos em eventos científicos

5
10

15
20

10

20

15

30

20

20

2

20

1

5

11

Participação como coordenador na execução de
projetos de pesquisas

5

20

12

Participação como membro de conselho editorial e/ou
científico em revista técnico-científica com ISSN

15

45

6
7
8
9
10

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS
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PONTUAÇÃO
POR EVENTO MAX
PONTOS

