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Revista Científica Semana Acadêmica, publicação eletrônica da Unieducar, torna público o 
presente EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA.  O referido Processo Seletivo Simplificado 
visa a renovação do corpo de Revisores Voluntários para a Revista Científica Semana 
Acadêmica. A coordenação acadêmica da Unieducar, instituição de Ensino e Pesquisa, editora 
e Entidade Mantenedora da Revista Científica Semana Acadêmica, hospedada no site acima 
indicado, torna pública a abertura de inscrições para Processo Seletivo de novos Revisores 
Voluntários, nas condições estabelecidas no presente Edital.  
 
01. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
01.1. O processo seletivo será regido por este edital.  
01.2. A seleção será desenvolvida até o dia 31/07/2020. O período de atuação será o 
compreendido entre o dia 01/09/2020 até o dia 31/08/2021, podendo ser prorrogado pela 
instituição mantenedora da revista.  
01.3. Esse processo seletivo não é vinculativo e tampouco gera obrigatoriedade de 
contratação. 
01.4. A seleção dos revisores voluntários se dará para atuação nos termos da Lei No. 
9.608/98, que dispõe sobre o serviço voluntário.  Trata-se de atividade NÃO 
REMUNERADA, prestada por pessoa física a instituição privada de fins não lucrativos que 
tem objetivos culturais, educacionais e científicos. 
01.5. O serviço voluntário NÃO GERA VÍNCULO EMPREGATÍCIO, nem obrigação de 
natureza trabalhista previdenciária ou afim. 
01.6. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre 
a Revista Científica Semana Acadêmica e o prestador do serviço voluntário, dele devendo 
constar o objeto e as condições de seu exercício. 
01.7. Para os fins deste processo e suas eventuais futuras contratações, em hipótese 
alguma o prestador do serviço voluntário será ressarcido por eventuais despesas que 
alegue realizar no desempenho das atividades voluntárias. 
  
02. DO CONSELHO DE REVISORES  
02.1. O Conselho de Revisores (CR) é o órgão de assistência técnica voluntária, responsável 
por revisões de trabalhos acadêmicos e/ou científicos submetidos para publicação 
eletrônica junto à Revista Científica Semana Acadêmica.  
02.2. Os Revisores terão um mandato de um ano, sendo permitida uma recondução, a critério 
da Coordenação Acadêmica da Revista Científica Semana Acadêmica.  
02.3. O exercício da função de Revisor é considerado atividade voluntária, sem ônus para a 
Revista Científica Semana Acadêmica ou sua mantenedora.  
02.4. Serão oferecidas 50 vagas, podendo este número ser ampliado a critério da 
Coordenação Acadêmica, mediante aditivo ao presente Edital, ou nova chamada pública.  
02.5. A instituição não está obrigada a preencher todas as vagas acima descritas.  



 
 
03. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE REVISORES 
03.1. Estabelecer as normas editoriais e de editoração;  
03.2. Opinar acerca do programa editorial e auxiliar na sua execução;  
03.3. Avaliar as matérias submetidas à sua apreciação e emitir parecer sobre as mesmas, de 
conformidade com a política e as normas e o programa editorial;  
03.4. Agir como órgão consultivo no controle da qualidade do material a ser editado ou 
reeditado;  
 
04. DAS INSCRIÇÕES  
04.1. As inscrições deverão ser realizadas até às 18h do dia 31 de julho de 2020.  
04.2. É requisito mínimo o título de Especialista em Universidade do Brasil ou Exterior;  
04.3. Na inscrição, anexar link para curriculum na plataforma Lattes/CNPq.  
 
05. DO PROFISSIONAL  
Posição: Membro do Conselho de Revisores Voluntários  
Requisitos básicos: Titulação Acadêmica mínima de Especialista;  
Atribuições: Revisar trabalhos para publicação pela Revista Científica Semana Acadêmica.  
 
06. DA REMUNERAÇÃO  
Não há remuneração. O trabalho desenvolver-se-á de forma voluntária. Os voluntários 
aceitos poderão fazer constar em seus respectivos currículos, pelo prazo de suas 
correspondentes certificações, a participação como Membro do Conselho Editorial da 
Revista Científica Semana Acadêmica - ISSN 2236-6717.  
 
07. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  
07.1. Atender aos requisitos associados à especialidade descritos neste edital;  
07.2. Concordar com os termos descritos neste edital; 
07.3. Ter titulação mínima de Especialista. 
 
08. DA FORMA DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS  
Os Revisores Voluntários não terão obrigação de revisar uma quantidade mínima de 
trabalhos por mês.  
Contudo, sua performance em relação aos trabalhos enviados e revisados será objeto de 
acompanhamento para fins de decisão sobre eventual manutenção ou até mesmo 
desvinculação à Revista.  
Os Revisores Voluntários tampouco receberão – para revisão – trabalhos fora de suas áreas 
de conhecimento/especialização acadêmica e profissional. 
Todo o trabalho de revisão voluntária se dará de modo remoto, a ser desenvolvido pelos 
respectivos revisores conforme suas conveniências de horários e prazos.  
A Revista, contudo, ao enviar um trabalho, indicará o prazo máximo de revisão. O revisor 
poderá aceitar ou rejeitar o trabalho em função do escopo, prazo ou disponibilidade para o 
período.  
 
 
 



 
 
09. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
09.1. A seleção será feita por meio da avaliação do Currículo Lattes do candidato, segundo 
tabela de pontuação abaixo:  
 

ITENS PONTUAÇÃO 
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

Periódico Qualis A 100 pts/artigo 
Periódico Qualis B 70 pts/artigo 
Periódico Qualis C 50 pts/artigo 

Periódico Sem Qualis 5 pts/artigo 
ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 

Eventos Internacionais 100 pts/artigo 
Eventos Nacionais 50 pts/artigo 

Eventos Regionais/ Locais 5 pts/artigo 
RESUMOS E RESUMOS EXPANDIDOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 

Resumos expandidos 1 pts/Resumo 
Resumos 2 pts/Resumo 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS 
Capítulo de Livro 30 pts/livro 

Livro 10 pts/capítulo 
TITULAÇÃO DO CANDIDATO 

Doutorado 100 pts 
Mestrado 50 pts 

 
09.1. A Revista não se obriga a divulgar as pontuações ou outras informações relativas à 
apuração de pontos da referida seleção. 
 
10. DO PROCESSAMENTO DAS INSCRIÇÕES  
10.1. Inscrições serão recebidas até dia 31/07/2020, pelo or meio de preenchimento do 
formulário eletrônico disponível no site www.semanaacademica.org.br;  
10.2. Dúvidas, serão esclarecidas pelo e-mail contato@semanaacademica.org.br;  
10.3. Ao realizar a inscrição, indicar o link para o currículo na plataforma Lattes/CNPq; 
10.4. Não serão aceitas inscrições após a data limite acima especificada; 
10.5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à 
Comissão do Processo Seletivo o direito de exclusão daquele que preencher o formulário 
com dados incorretos, como também daquele que prestar informações inverídicas, ainda que 
o fato seja constatado posteriormente.  
10.6. O processo de seleção divulgará os membros selecionados por meio de publicação no 
site e pelo envio de mensagem ao membro selecionado.  
10.7. A partir da seleção dos candidatos, será publicada no site da Revista Científica Semana 
Acadêmica a listagem dos selecionados neste processo seletivo. Os candidatos selecionados 
receberão um Certificado que comprova sua aprovação, constando o período de atuação e 
poderão fazer constar de seus currículos Lattes/CNPq tal informação.  
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11. CRONOGRAMA  

EVENTOS DATA 
Abertura do Edital 30/06/2020 

Período de Inscrição 30/06/2020 a 31/07/2020 
Homologação das Inscrições 31/07/2020 

Seleção 31/07/2020 a 01/09/2020 
Divulgação do Resultado 01/09/2020 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Os itens deste edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será 
mencionado em edital ou comunicado a ser publicado no site da Revista Científica Semana 
Acadêmica.  
Toda menção a horário neste edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência 
o horário de Brasília.  
A Unieducar e a Revista Científica Semana Acadêmica não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de informação de: 
a) Endereço eletrônico inválido;  
b) mensagens eletrônicas não recebidas; e  
c) desistência de participação no processo seletivo.  
Este processo seletivo não acarreta remuneração, vínculo empregatício, estabilidade ou 
qualquer outra vantagem profissional ou remuneratória.  
Os casos omissos no presente Edital poderão ser resolvidos por meio de publicação de novo 
Edital ou adendo ao presente.  
Este edital entra em vigor a partir da data de publicação.  
 
Fortaleza (CE), 30 de junho de 2020 
 
 
Unieducar Inteligência Educacional  
www.semanaacademica.org.br  
contato@semanaacademica.org.br   
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