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CHAMADA INTERNA N' 04/2019»ROEX
EDITOR DA :R:EXISTA EXTENSIO

A Pró-Reitoria de Extensão abre chamada interna para candidaturas à Editor-Chefe da Revista
Extensão - Revista Eletrânica de Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina.

A Revista Extensão é unl periódico interdisciplinar, de publicação quadrimestral, que tem
como rTüssão contribuir para a disseminação e promoção de novos conhecimentos na área da
extensão.

O Editor-Chefe será responsável pela condução do processo de editoração da Extensio,
através do sistema OJS (Open Joumal System). Este processo inclui ser responsável pelas
seguintes tarefas: supervisão do processo editorial, análise do escapo dos artigos, encomenda
de artigos quando necessário, decisão final sobre a publicação dos trabalhos, elaboração do
Editorial das edições, seleção e articulação dos membros do Corpo Editorial, seleção de novos
avaliadores, divulgação da revista, controle de qualidade da revista, execução da política
editorial da revista.

Será atribuída Portaria de lO (dez) horas semanais para o desenx,olvimento de suas atividades
durante o período de 3 (três) semestres, podendo ser prorrogável, se de interesse de atnbas as
l)artes

1. Requisitos

Ser professor doutor da Universidade Federal de Santa Catarina, caiu vínculo ativo, em
regime de Dedicação Exclusiva.

Ter disponibilidade de tempo para dedicar lO (dez) horas semanais à Revista, sem prquízo
em suas atividades de ensino.

2. Inscrição

Pala inscrever-se é necessário o envio dos documentos abaixo listados em pdf. pata o e-mail
extensioíâ).cantata.ufsc.br. corri o assunto "Chalmada Intima. - Editor Exterlsio"

Documentos necessários

a)
b)

c)

Currículo Lattes;
Carta de intenções, justificando interesse e relatando experiências anteriores em
atividades semelhantes, se possuir.
Declaração de disponibilidade de lO (dez) horas semanais (assinada, com anuência do /
Chefe do Departamento e com dados de contato: e-mail e telefone). . /ZZ

.tw



As inscrições ocorrerão no período de 1 5 de maio a 14 de junho

3. Seleção

O novo Editor da Extensio será selecionado com base na análise clo currículo e da carta de
intenções. Se necessâio, será realizada uma entrevista.

4. Resultado

O resultado da seleção será publicado no sito da PROEX no link 1l!!p;Z1lplgçX:ilBç:!2d até o dia
I' de julho. O novo editor iniciará suas atividades no dia 2 de julho.

Florianópolis, 13 de maio de 2019
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