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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DIRETORIA

EDITAL Nº 809/2022/ENFERMAGEM-DIR-UFMG
Processo nº 23072.200199/2022-40

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA VOLUNTÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO- 2022
A Diretora da Escola de Enfermagem, Profa. Sônia Maria Soares, faz saber que, no período de 10/05/2022
a 25/05/2022, na Revista Mineira de Enfermagem-REME, estarão abertas as inscrições para exame de
seleção para Editor Júnior da REME que tem como objetivo de oferecer a oportunidade de participar de
todo o fluxo editorial de publicações na revista em formato eletrônico, em português e inglês,
contribuindo na viabilização da disseminação da produção científica, nacional e internacionalmente,
sendo veículo de qualidade, estimulando e agilizando o processo de produção e divulgação da produção
científica em Enfermagem, buscando a excelência de conteúdo e indexação máxima, e colaborando na
garantia de sua gestão em potencialidades técnicas, administrativas, visibilidade e acessibilidade. Para
informações sobre a REME: https://periodicos.ufmg.br/index.php/reme.
Coordenação: Professora Tânia Couto Machado Chianca
1. NÚMERO DE VAGAS: 02 vagas para voluntários.
2. ATRIBUIÇÕES:
- Auxiliar nas diversas etapas do processo editorial da Revista Mineira de Enfermagem-REME;
- Acompanhar o desempenho da revista nas bases de dados;
- Reportar mensalmente as atividades desenvolvidas ao Editor Chefe da revista incluindo sugestões e
soluções de melhorias para a mesma;
- Atualizar e fomentar o banco de revisores da REME;
- Verificar similaridade dos manuscritos com aceite preliminar e encaminhar aos Editores Chefe e
Científico;
- Auxiliar nas estratégias de divulgação dos artigos publicados na revista nas redes sociais;
- Participar de reuniões da REME, quando convidado.
3. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO:
- Alunos regularmente matriculados em cursos de doutorado em programas de Pós Graduação em
Enfermagem;
- Ter publicado dois (02) artigos nos últimos dois anos;
- Ter disponibilidade de 10 horas semanais;
- Ter domínio de informática e planilhas Excel;
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- Ter habilidade de comunicação, incluindo o uso de Redes Sociais.
4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
- Anexar carta proposta que contemple a motivação e potencialidades para a candidatura e incluindo os
dois artigos publicados nos últimos dois anos
- Histórico Escolar de Graduação e Pós-Graduação;
- Curriculum – utilizar o modelo da plataforma lattes.
OBS: a documentação exigida deverá ser encaminhada no formato PDF para reme.ufmg@gmail.com
5. DATA E LOCAL DA SELEÇÃO (Entrevista):
Data: 31/05/2022 (terça feira)
Horário: a partir das 13:30 horas (com cronograma de entrevistas a ser divulgado a posteriori)
Local: plataforma virtual a ser informada no e-mail utilizado para a inscrição.
6. SELEÇÃO:
- Análise de Histórico Escolar;
- Análise do Curriculum (modelo plataforma lattes)
- Entrevista via link fornecido posteriormente.
7. RESULTADO:
Data: 07/06/2022 no da REME (https://periodicos.ufmg.br/index.php/reme) e da Escola de Enfermagem
(www.enf.ufmg.br)
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
Esta atividade é voluntária, não será remunerada e não gera vínculo empregatício com a universidade.
Casos omissos nesse edital serão solucionados pela Comissão de Seleção.
O cargo terá vigência de um (01) ano, podendo ser renovado por igual período.
O Editor Júnior poderá ser desligado, garantida a ampla defesa e o contraditório, pelos seguintes motivos:
término de contrato e não renovação; indisponibilidade de cumprimento de carga horária estabelecida;
não cumprimento de atividades inerentes a função; desrespeito com revisores, autores de artigos,
editores e colaboradores da revista.
9. INFORMAÇÕES
E-mail: reme.ufmg@gmail.com
Site: https://periodicos.ufmg.br/index.php/reme
Belo Horizonte, 06 de maio de 2022.
Profa. Sônia Maria Soares
Diretora
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Documento assinado eletronicamente por Sonia Maria Soares, Diretor(a) de unidade, em
05/05/2022, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1433997 e
o código CRC 2EF1FDAD.
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