
 

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2013. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA 

Chamada Pública para Seleção de Editor Científico 

 

A Revista Brasileira de Epidemiologia (RBE), periódico da Associação Brasileira 

de Saúde Coletiva (Abrasco), vem se firmando como importante órgão de divulgação de 

pesquisas e reflexões, contribuindo para a consolidação da área da Epidemiologia. Nesse 

sentido, a Abrasco reconhece e agradece a relevante contribuição de todos os editores 

que até aqui dirigiram a revista. 

O atual contexto editorial, caracterizado por grande dinamismo, tem colocado 

novos desafios para a RBE, que estão a exigir o fortalecimento da sua editoria, no 

sentido de agilizar o atendimento aos autores e ampliar o impacto da revista na 

comunidade científica e nos espaços de formulação de políticas, sempre preservando a 

autonomia editorial e a qualidade científica. 

Para enfrentar esses desafios, a Abrasco está desencadeando um processo de 

chamada pública para selecionar o(a) próximo(a) editor(a) científico(a) da RBE, que virá 

se juntar à professora Márcia Furquim no trabalho de condução da revista. 

A responsabilidade do(a) editor(a) científico(a) será gerir os diversos processos 

de criação e produção da revista, empreender a reflexão permanente sobre os seus 

rumos e dialogar de forma continuada com os diversos grupos envolvidos, em especial, 

com os cientistas da área, mas também com dirigentes e profissionais dos serviços de 

saúde. Vale dizer que o novo(a) editor(a) terá ainda a atribuição de renovar o Corpo 

Editorial da RBE. 

A direção da Abrasco, portanto, convida os(as) epidemiologistas 

interessados(as) a apresentarem suas candidaturas, expondo, ao lado de seu currículo, 

suas propostas de gestão editorial para fortalecimento da RBE, para um mandato inicial 

de seis anos, que pode ser renovado mais de uma vez.  

O processo seletivo será realizado por um comitê de pesquisadores de notório 

saber na área da Epidemiologia, nomeado pela diretoria e pelo conselho da Abrasco, que 



 

 

julgará as candidaturas inscritas e indicará aquela que considerar a mais apta a 

enfrentar os desafios colocados. 

As inscrições devem ser encaminhadas para o e-mail abrasco@abrasco.org.br 

até o dia 17/08/2013. 

O resultado será divulgado até o dia 19/09/2013. 

 

 

Luis Eugênio Portela Fernandes de Souza 

Presidente da Abrasco 

mailto:abrasco@abrasco.org.br
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CHAMADA PÚBLICA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE EDITOR 

CIENTÍFICO DA REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA, PERIÓDICO DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCO. 

 

1. A Abrasco e a Revista Brasileira de Epidemiologia 

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO é uma sociedade sem fins 

lucrativos, fundada em 1979, para congregar os Programas de Pós-Graduação em Saúde 

Pública/Coletiva, no sentido de fortalecer a produção e a difusão de conhecimento 

científico da área, assim como de promover a formação de pesquisadores e profissionais. 

Vale destacar que a criação da ABRASCO se insere no Movimento da Reforma Sanitária 

Brasileira, que deu lugar à criação do Sistema Único de Saúde - SUS, dentro do processo 

de redemocratização do país.  

Desde 1998, a ABRASCO mantém um periódico, intitulado Revista Brasileira de 

Epidemiologia (RBE), atualmente classificada como B1 pela Avaliação de Periódicos da 

CAPES. Este periódico está disponível online através do portal acadêmico Scielo 

(www.scielo.org) desde o primeiro volume. Esta revista tem como objetivo publicar, 

disseminar e promover a troca de informação no campo da epidemiologia e ciências 

afins. 

Como parte de um processo de renovação da Comissão Editorial da RBE, a última 

assembléia geral da ABRASCO, realizada em Porto Alegre, no dia 16 de novembro de 

2012, referendou o resultado de uma consulta aos associados e autorizou a diretoria a 

abrir um processo seletivo público para escolha do novo editor científico da RBE, 

objetivando assegurar a necessária transparência do processo e a qualificação e 

competência dos candidatos para manter e aprimorar a qualidade da RBE.  

 

2. Da Chamada Pública 

A presente Chamada Pública estará aberta em âmbito nacional para os associados 

da Abrasco adimplentes. 

 

 

 

http://www.scielo.org/
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3. Do Objetivo 

Esta Chamada Pública tem como finalidade promover a inscrição de candidatos a 

Editor Científico da Revista Brasileira de Epidemiologia. Este cargo terá vigência no 

período de 2013 a 2019, e não será remunerado. 

 

4. Dos Candidatos: 

Serão considerados candidatos aqueles que manifestarem, formalmente, 

interesse em ocupar essa posição e preencherem os seguintes requisitos: 

· Associado adimplente; 

· Experiência em editoração de periódicos científicos (como: Editor, Membro 

do Conselho Editorial, Comissão Editorial ou Comissão Científica; ou, ainda, 

como parecerista); 

· Título de Doutor em área afim ao periódico; 

· Pesquisador na área da Epidemiologia; 

· Conhecimento do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER); 

· Disponibilidade para processos de atualização e capacitação; 

· Disponibilidade para assumir a responsabilidade editorial, junto com a atual 

Editora Científica; 

· Disponibilidade para submeter projetos de financiamento e acompanhar seu 

andamento junto aos órgãos de fomento à editoração de revistas científicas; 

· Disponibilidade para acompanhar os processos de diálogo com a plataforma 

SciELO. 

 

5.  Das atribuições: 

· Manter o alto padrão de qualidade científica da RBE; 

· Coordenar a equipe administrativa da revista; 

· Representar a revista em eventos e reuniões de caráter gerencial, acadêmico, 

e/ou político; 

· Responsabilizar-se e coordenar todo o processo editorial da revista; 

· Escolher e coordenar o trabalho de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de 

serviços especializados (tradução, revisão, editoração, gráfica); 
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· Propor ao Conselho Editorial qualquer modificação de formato ou conteúdo 

da revista; 

· Responsabilizar-se pelo processo de divulgação da revista; 

· Buscar os apoios financeiros necessários à revista, responsabilizando-se pelo 

bom uso de recursos, assim como da prestação de contas às entidades 

financiadoras; 

· Fornecer relatórios periódicos das atividades e do uso dos recursos 

financeiros da revista; 

· Representar a revista em foros, reuniões e grupos, como a BVS, a ABECID, 

dentre outras; 

· Representar a revista diante da Abrasco; 

· Presidir e convocar reuniões do Conselho Editorial da revista; 

· Sugerir e indicar novos membros do Conselho de Editores da RBE; 

 

6.  Da inscrição e documentação necessária: 

· As inscrições ocorrerão no período de 18 de junho a 17 de agosto de 2013. 

· Somente será aceita a documentação enviada via e-mail 

(abrasco@abrasco.org.br) 

· A proposta enviada deverá conter os seguintes itens: 

 Currículo Lattes; 

 Carta de intenções, justificando interesse e declarando a 

disponibilidade; 

 Projeto Editorial para a RBE, incluindo plano de trabalho para o 

período. 

 

7.  Do processo seletivo: 

· A Diretoria e o Conselho da ABRASCO designarão uma Comissão de três (03) 

membros, pesquisadores de notório saber no campo da Epidemiologia; 

· Análise das propostas e da documentação dos candidatos; 

· Entrevista com os candidatos selecionados; 

· Divulgação dos resultados. 

mailto:abrasco@abrasco.org.br
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8. Cronograma do processo seletivo: 

FASE PERÍODO 

Inscrições 18/06 a 17/08/2013 

Avaliação das propostas 18/08 a 30/08/2013 

Entrevistas 12 a 16/09/2013 

Divulgação de resultados 19/09/2013 

 


