
 

 

 

Edital EACH/ATAc 31/2022 

Edital para seleção de Bolsista – PÓS-DOUTORADO 

 

 

Edital Brazilian Journal of Latin American Studies 2022 

I. APRESENTAÇÃO  

Artigo 1º - A Brazilian Journal of Latin American Studies, BJLAS, publicação 

científica em temáticas com foco na América Latina torna público o chamamento 

para um(a) monitor(a) de pós-graduação para assistir ao projeto editorial da BJLAS 

no período 2022-2023.  

Artigo 2º - O acompanhamento das atividades fica a cargo da Editora Chefe da 

BJLAS, seguindo trâmites administrativos e financeiros vigentes na USP e 

operacionalizados pela unidade a que a BJLAS se vincula, neste caso a Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 

Artigo 3º - Este Edital tem por objetivo selecionar um(a) bolsista de doutorado que 

atuará diretamente nas funções descritas na próxima seção.  

II. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE MONITORIA BJLAS 

Artigo 4º -  O “Projeto Editorial BJLAS” é coordenado pela Profa. Dra. Vivian Grace 

Fernandez Davila Urquidi,  (EACH-USP).  

Artigo 5º - As atividades da(o) bolsista  incluem: 

● Gerenciamento das submissões encaminhadas à BJLAS no sistema Open 

Journal Systems (OJS). 

● Prospecção e designação do fluxo de avaliadores para revisão de 

manuscritos submetidos à BJLAS; 



 

 

 

● Gerenciamento do fluxo editorial conectando autores, 

avaliadores e Comitê Editorial da revista. Incluí-se: envio de manuscritos para 

revisão dos avaliadores, encaminhamento de versões corrigidas aos autores 

e verificação de correções junto ao Comitê Editorial; 

● Revisão textual e análise do manuscrito de acordo com as regras de 

submissão da BJLAS; 

● Prospecção de novos indexadores e bases de dados científicas para afiliação 

da BJLAS. 

III. BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Artigo 6º - Por ser uma publicação científica do portal de revistas da USP a  BJLAS 

foi contemplada pela Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais (ABCD-USP)  com 

uma bolsa de pós-graduação, que será supervisionada pela Editora Chefe da 

BJLAS.  

Artigo 7º – A bolsa de terá vigência entre Outubro de 2022 a Agosto de 2023, no 

valor mensal de R$ 1.583,33 (Hum mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e 

três centavos). 

Artigo 8º - As atividades do(a) bolsista acontecerão de maneira virtual ou na cidade 

de São Paulo e nas dependências da revista no Favo 1 das Colmeias na 

Universidade de São Paulo, sob supervisão da Editora Chefe da BJLAS. 

Artigo 9º - São requisitos dos(as) candidatos(as):  

a) ser estudante de doutorado ou doutorado direto com vínculo ativo no 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina 

da Universidade de São Paulo (PROLAM/USP);  

b) possuir experiência comprovada de ao menos 3 anos como editor(a) 

assistente/ou gerente editorial de revista científica;  

c) possuir experiência na utilização do software OJS 3.2 utilizado na gestão do 

fluxo editorial da BJLAS; 

d) possuir proficiência na utilização do Google Workspace, sobretudo na criação 

de fluxos de trabalho em planilhas e gestão de conteúdo em nuvem; 



 

 

 

e) possuir experiência em revisão, editoração e tradução de 

conteúdo; 

f) possuir experiência na composição de editoriais e carta aos leitores; 

g) cumprir a carga horária estipulado de 20 horas semanais até o final da 

vigência do projeto em Agosto de 2023;  

 

Artigo 10º - São atribuições do(a) bolsista da BJLAS:  

1. Participar das reuniões com a Editora Chefe da BJLAS e com o Comitê Editorial. 

2. Dedicar 20 horas semanais para o gerenciamento das submissões enviadas à 

BJLAS.  

V. PROCESSO DE SELEÇÃO  

Artigo 11º - O processo de seleção do(a) bolsista seguirá as seguintes etapas (a 

critério do coordenador o processo de seleção):  

I – Primeira etapa: análise de currículo de caráter eliminatória;  

II – Segunda etapa: Entrevista com a Editora Chefe de caráter classificatória.  

Artigo 12º - A primeira etapa será composta de análise do Curriculum Lattes, em 

que será considerada a experiência da candidato(a) na gestão de publicações 

científicas, publicações de editoriais e/ou cartas de apresentação de revistas e livros, 

relevância e aderência da trajetória de estudos e pesquisa, dos projetos e atividades 

acadêmico-científicas desenvolvidas e de outras experiências acadêmicas e 

profissionais com relação ao enfoque temático e metodológico da BJLAS; 

Parágrafo único – O resultado será divulgado em 21 de setembro de 2022.  

Artigo 13º - A segunda etapa terá a participação dos(as) candidatos(as) 

aprovados(as) na etapa anterior e será composta de entrevista por meio de 

plataforma virtual, a ser agendada em horário específico para cada candidato(a).  

Parágrafo único – Os candidatos serão informados no endereço de e-mail 

cadastrado no ato de inscrição, com o mínimo de 24 horas de antecedência.  



 

 

 

Artigo 14º - A documentação constante no artigo 12º deverá ser 

anexada a um e-mail enviado à Editora Chefe da BJLAS através do e-mail 

prolamjournal@usp.br. O assunto do e-mail deve ser  “candidatura a bolsa de 

monitoria BJLAS”.  

Artigo 15º - Os resultados finais e todas as demais informações relativas ao 

processo seletivo serão publicados no sítio da  Brazilian Journal of Latin American 

Studies.  

Artigo 16º - Nas etapas em que couberem recursos, as comunicações devem ser 

endereçadas para o e-mail: prolamjournal@usp.br 

 

VI. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  

Artigo 17º - O calendário de etapas deste edital está definido da seguinte forma: 

Atividade  Período  

Inscrições de candidatos(as)   5 a 14 de Setembro de 2022 

Divulgação de resultados (Primeira etapa)  16 de Setembro de 2022 

Entrevistas 19 de Setembro de 2022 

Divulgação dos resultados (Segunda Etapa)  21 de Setembro de 2022 

Período de recursos  22 a 23 de Setembro de 2022 

Divulgação de resultados finais  26 de Setembro de 2022 

Assinatura e envio do Termo de Compromisso 

pelos bolsistas à Coordenação do projeto   
Até 3 de outubro de 2022 

Período de vigência das bolsas  Outubro de 2022 a Agosto de 2023  



 

 

 

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 18 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Comitê Editorial da 

BJLAS. 


