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Edital de Seleção para Membros da Comissão Editorial 

 

O presente edital tem como objetivo selecionar 3 (três) membros para a composição da 

Comissão Editorial da Revista Cantareira para o biênio 2018-2020.  

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1.Período: 12/03/2018 a 25/03/2018; 

1.2.Documentos obrigatórios: Histórico escolar gerado pelo sistema IDUFF (para 

graduandos) e declaração de vínculo (para mestrandos); Currículo Lattes 

atualizado; Carta de Intenções; 

1.3.Procedimento: envio de e-mail para o endereço selecaocantareira@gmail.com 

com os devidos documentos obrigatórios anexados. 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

2.1.O processo seletivo será constituído de duas etapas: 

2.1.1. Avaliação dos documentos obrigatórios para confirmação dos requisitos 

dispostos no edital; 

2.1.2. Entrevista Individual na qual serão avaliadas as competências e 

habilidades para execução das atividades regulares da Comissão Editorial 

da Revista Cantareira. Período: 02/04/2018 a 06/04/2018. A lista com dias 

e horários das entrevistas será divulgada no website 

(http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/) e página do Facebook 

(https://www.facebook.com/revistacantareirauff/) da Revista Cantareira 

até o dia 28/03/2018.  

 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 2 (duas) vagas para graduandos; 

3.2. Será oferecida 1 (uma) vaga para mestrando. 
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4. DOS REQUISITOS 

4.1. Graduando: 

Estar regularmente matriculado no curso de graduação em História da 

Universidade Federal Fluminense entre 4º (quarto) e 6º (sexto) períodos. 

4.2. Mestrando: 

Estar regularmente matriculado no curso de mestrado do Programa de Pós-

graduação em História da Universidade Federal Fluminense entre 1º (primeiro) e 

2º (segundo) períodos. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1.Os resultados do processo seletivo serão divulgados no website e página do 

Facebook da Revista Cantareira; 

5.2.Os candidatos também serão informados através do e-mail da inscrição acerca do 

resultado do processo seletivo. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1.Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Editorial da Revista Cantareira; 

6.2.A Comissão Editorial da Revista Cantareira reserva-se o direito de não preencher 

o total de vagas oferecidas. 

6.3.Por se tratar de um periódico acadêmico mantido pelo corpo discente da Área de 

História da Universidade Federal Fluminense, a participação na Comissão 

Editorial da Revista Cantareira não implica em remuneração. 

 

Niterói, 07 de março de 2018 

Comissão Editorial da Revista Cantareira 


