
 
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MEMBROS PARA A COMISSÃO EDITORIAL DA 

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFBA 

 

O Editor-chefe da Revista da Faculdade de Direito da UFBA faz saber, por meio do 

presente edital, que estão abertas as inscrições para a seleção de membros para a 

Comissão Editorial da Revista da Faculdade de Direito da UFBA (2017).  

 

TÍTULO I  

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O presente edital tem por objetivo selecionar interessados para compor a 

Comissão Editorial da Revista da Faculdade de Direito da UFBA, publicação com 

periodicidade semestral, cujos trabalhos vêm sendo realizados, no ano de 2017, 

pelo Editor-chefe Prof. Dr. João Glicério Oliveira Filho conjuntamente com a 

Comissão Editorial da Revista do CEPEJ.  

 

TÍTULO II 

DO PÚBLICO ALVO 

 

Art. 2º. Estão aptos a postular a vaga estudantes da graduação regularmente 

matriculados na Faculdade de Direito da UFBA, incluindo os estudantes do 

Bacharelado Interdisciplinar com área de concentração em Estudos Jurídicos.  

 

Parágrafo único. São buscados estudantes com alta disponibilidade e interesse, 

que preferencialmente possuam conhecimentos relativos a: sistema de avaliação da 

CAPES, correções técnico-gramaticais, edição e diagramação de textos e imagens, 

aplicação das normas da ABNT e metodologia científica.  

 

TÍTULO III 

DA CANDIDATURA 

 

Art. 3º. O candidato deverá enviar um e-mail para o endereço 

revista.fdufba@gmail.com, com o título “Inscrição”, munido dos seguintes 

documentos: 

 

I – Cópia do comprovante de matrícula do semestre atual; 

 

II – Link para o currículo Lattes atualizado; 

 

III – Texto de motivação em 250 palavras.  

 

Art. 4º. As inscrições serão realizadas até o dia 22 de junho de 2017, às 23h59min. 
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TÍTULO IV 

DA SELEÇÃO 

 

Art. 5º. A seleção para composição da Comissão Editorial possuirá uma fase 

eliminatória, relativa à análise do material enviado por e-mail, e uma fase 

classificatória, caracterizada pela entrevista dos selecionados na primeira fase. 

 

Art. 6º. As entrevistas serão realizadas no sábado pela manhã, em data e horário a 

serem combinados por e-mail. 

 

Art. 7º. Serão disponibilizadas 06 (seis) vagas para a Comissão Editorial, com a 

formação de cadastro de reserva de 03 (três) vagas. 

 

TÍTULO V 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

Art. 8º. O resultado será divulgado aos inscritos mediante contato eletrônico e, 

posteriormente, publicado no site do CEPEJ (www.cepej.com.br).  

 

TÍTULO VI 

DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

Art. 9º. O membro da Comissão Editorial deverá realizar suas atividades com 

cuidado e proatividade, devendo apresentar relatórios trimestrais acerca da sua 

participação ao Editor-chefe. 

 

Art. 10. O presente edital não possui caráter definitivo na atribuição do cargo de 

membro da comissão editorial da Revista da Faculdade de Direito da UFBA, 

possuindo validade de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano.  

 

Art. 11. O trabalho possui caráter voluntário, disponibilizando certificação após 01 

(um) ano de atividades efetivamente cumpridas. 

 

 

 

 

Salvador/BA, 15 de junho de 2017 

 

 

João Glicério de Oliveira Filho 

Editor-chefe da Revista da Faculdade de Direito da UFBA 
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