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EDITAL Nº 01/2022 – Processo seletivo para Editor-chefe da Revista Economia Política do 
Desenvolvimento.  
  

  

O Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade (FEAC/ UFAL), torna público o presente edital para seleção de 
Editor-chefe da Revista Economia Política do Desenvolvimento.  
 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1 O processo destina-se à seleção interna de Editor-chefe para Revista Economia Política do 
Desenvolvimento, considerando um mandato de dois anos, havendo a possibilidade de 
recondução por igual período. 
 
1.2 O Editor-chefe da Revista Economia Política do Desenvolvimento será escolhido entre os 
docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da FEAC/UFAL. 
 
1.3 Compõe a Comissão Examinadora três membros, sendo dois do colegiado deste programa e 
um externo.  
 
1.4 Caberá aos membros da Comissão Examinadora a decisão acerca de eventuais recursos 
interpostos e condução desta seleção. 
 
2. PRÉ-REQUISITOS 
 
2.1 Ser docente permanente do Pós-Graduação em Economia Aplicada da FEAC/UFAL. 
2.2 Possuir, obrigatoriamente, o título de Doutor em alguma das áreas de abrangência da 
Revista Economia Política do Desenvolvimento. 
2.3 Ter disponibilidade de tempo para desempenhar as tarefas inerentes ao cargo. 
2.4 Ter capacidade de assimilar novas tecnologias de comunicação para implementar melhorias 
no periódico. 
2.5 Ter isenção de potenciais conflitos de interesses ou éticos, que possam limitar ou 
comprometer o processo editorial. 
2.6 Conhecer o Portal SEER ou ter disposição para aprender como ele funciona. 
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3. ATRIBUIÇÕES 
 
3.1 O Editor-chefe selecionado integrará o Conselho Editorial da Revista e competirá a ele: 
 
I- Coordenar todas as atividades referentes à edição da Revista Economia Política do 
Desenvolvimento; 
II– Gerenciar o trâmite dos trabalhos na plataforma da Revista, em especial o processo de 
revisão por pares dos artigos submetidos ao periódico; 
III- Apreciar todo o material recomendado pelos pareceristas para publicação na Revista 
Economia Política do Desenvolvimento; 
IV- Planejar as atividades a serem desenvolvidas na Revista; 
V- Traçar estratégias para melhorar o conceito da Revista Economia Política do Desenvolvimento 
na classificação do sistema QUALIS, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e para indexar o periódico em bases de dados nacionais e internacionais; 
VI- Coordenar ações junto à equipe editorial da revista; 
VII-Atualizar as Diretrizes da Revista Economia Política do Desenvolvimento, quando necessário; 
VIII- Buscar fontes de financiamentos disponíveis. 
 
 
4. INSCRIÇÕES 
 
4.1 As inscrições estarão abertas no período de 03 de agosto de 2022 a 12 de agosto de 2022 e 
deverão ser enviadas para a o e-mail da secretaria do programa de Pós-Graduação em Economia 
Aplicada da FEAC/UFAL (e-mail: secretariacmea@gmail.com). 
 
4.2 No pedido de candidatura deverão ser anexados os seguintes documentos: 
  
I. Comprovação de docência permanente neste programa; 
II. Formulário do Anexo I devidamente preenchido; 
III. Currículo lattes.  
 
 
5. CLASSIFICAÇÃO 
 
 
5.1 A classificação será realizada pela Comissão Examinadora e destina-se à apuração de 
pontuação, levando-se em consideração as pontuações estabelecidas no Anexo I deste Edital e 
considerando para cômputo da nota a seguinte fórmula:    
 

𝑁𝑜𝑡𝑎𝑖 = (
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜𝑖

𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜
) . 10 

 
Sendo que 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑖 é a nota final do candidato, 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜𝑖 é quantidade de pontos de acordo 
com o Anexo I e Maior pontuação corresponde a pontuação mais alto obtida entre todos os 
candidatos inscritos. 
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5.2 Em caso de empate na pontuação obtida, o critério de tempo no Programa de Pós-
Graduação em Economia Aplicada será utilizado. 
 
5.3 Em caso de candidato único, a nota correspondente ao anexo I não será computada, sendo 
apenas considerada uma conferência do cumprimento do item 2 deste edital. 
 
  
6. RESULTADOS E PUBLICAÇÃO 
 
A classificação final dos candidatos no Processo Seletivo será divulgada no endereço do site 
deste programa:  https://feac.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/mestrado-em-economia-aplicada, 
na data de 15/08/2022.  
 
 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1 O desempenho das atividades de Editor-chefe da Revista Economia Política do 
Desenvolvimento não gera direito à remuneração. 
 
7.2 Os casos omissos a este edital serão solucionados pela Comissão Examinadora. 
 
7.3 O mandato do editor chefe corresponderá ao período de agosto/2022 a julho/2024. 
 

  

  

  

Maceió, 03 de agosto de 2022 

 

 

 

 

Prof. Anderson Moreira Aristides dos Santos 
Coordenador do Curso de Mestrado em Economia Aplicada 
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ANEXO I 

  

As pontuações terão como base atividades realizadas nos últimos 5 anos. 

 

Quadro 1- Pontuação  

Atividade Pontuação  Pontuação 

obtida 

Livro completo (autoria ou coautoria) 20/livro  

Organização de livro  18/livro  

Capítulo de livro (autoria ou coautoria) 10/livro  

Artigo publicado em periódico científico 

nos extratos A1, A2 e B1 da área de 

economiab   

30/artigo  

Artigo publicado em periódico científico 

nos extratos B3, B4 e B5 da área de 

economiab   

18/artigo  

Participação como membro de conselho 

editorial de revista científica 

08/ano  

Coordenação de projeto de pesquisa de 

iniciação científica 

10/projeto  

Coordenação de projeto de pesquisa com 

fomento  

20/projeto  

        Notas: Classificação Qualis Quadriênio 2013-2016, ver 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaC

onsultaGeralPeriodicos.jsf  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

