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Edital de Seleção para novo(a) Editor(a)-Chefe 
 

A Sociedade Brasileira de Psicologia está selecionando pesquisadores experientes, interessados 

em contribuir na qualidade de Editor(a)-Chefe do periódico Cadernos de Psicologia. Esta revista (ISSN: 

1414-3925 - versão impressa) teve seis volumes publicados, de 1995 a 2000. A edição de Cadernos foi 

interrompida em decorrência de diversos fatores que dificultavam sua publicação simultaneamente com 

Temas em Psicologia, entre os quais o elevado custo. 

Tendo em vista a evolução tecnológica que permite a editoração a custos mais baixos e a 

possibilidade de publicação online (reduzindo custos de impressão), aliada à gestão que tem levado a SBP 

a uma condição financeira que permite investimentos visando alcançar os objetivos da Sociedade, a 

Diretoria e o Conselho da Sociedade acordaram sobre o relançamento de Cadernos de Psicologia. 

Sobre a revista: 

A revista Cadernos de Psicologia será uma publicação semestral da Sociedade Brasileira de 

Psicologia, visando a divulgação de material de qualidade, que possa fundamentar o ensino de graduação e 

de pós-graduação. O escopo será publicar artigos exclusivamente em português, que possam 

contribuir para o debate teórico, metodológico ou sobre aplicações da psicologia para um público 

nacional. Serão aceitos artigos de revisão ou inovação teórica, bem como artigos que busquem descrever 

análises históricas ou aspectos metodológicos em psicologia. Artigos empíricos nas mais diferentes áreas 

tecnológicas ou de aplicações da psicologia também poderão ser aceitos, desde que atingidos padrões de 

qualidade reconhecidos por revisão cega por pares. O escopo poderá ser revisto e aprimorado após a 

indicação de editor(a), objeto do presente edital, em conjunto com o Conselho Editorial (composto por 

membros do Conselho da SBP e por outros sócios da SBP a serem indicados). 

Perfil esperado para o cargo: 

O(a) editor(a) deve ter titulação mínima de doutor em psicologia ou área correlata, pertencer ao 

quadro de sócios da SBP, ser pesquisador(a) reconhecido(a) em sua área de trabalho, com ampla 

experiência em pesquisa científica. Deve apresentar publicações nacionais e internacionais recentes. É 
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 esperado que o(a) editor(a)-chefe tenha experiência prévia em editoração de revista, ao menos como 

membro de comissão editorial de outro periódico.  

Espera-se que o(a) editor(a) chefe apresente disposição para gerenciar os artigos submetidos ao 

periódico, além de buscar a constante evolução da revista e que possa dedicar, aproximadamente, 8 horas 

semanais à revista, sendo esse um tempo estimado, que pode variar. 

Estrutura da revista: 

Cadernos de Psicologia contará com o apoio editorial de uma secretária responsável pela edição de 

texto e editoração de PDFs. Ademais, a revista deverá contar com editores-associados (escolhidos entre 

sócios da SBP) e membros da Comissão Editorial que contribuirão na tramitação dos manuscritos 

submetidos à revista. 

Características da atividade de editoração: 

O trabalho de editoração do periódico se dá em ambiente virtual, em sua totalidade. Uma vez por 

ano, durante as Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP), o(a) editor(a)-chefe deve se 

reunir com a diretoria e os conselheiros da SBP, para apresentar os avanços do periódico e o plano de 

atividades para o ano seguinte. 

Processo de inscrição: 

As inscrições devem ser realizadas por e-mail, pelo endereço cadernos@sbponline.org.br  

O prazo de inscrições será de 01 de setembro a 15 de outubro de 2018. 

O assunto do e-mail deve ser: Inscrição Editor-Chefe 

O corpo do e-mail deve informar: 

1) Nome completo: 

2) Cidade, Estado, País: 

3) Nome da instituição: 

4) Departamento/Faculdade: 
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5) Site da instituição, grupo de pesquisa ou website pessoal: 

6) Carta de motivação para inscrição (Expor, em até 500 palavras, os motivos que 
levaram à candidatura) 

7) Link para o Currículo LATTES. 

Avaliação e nomeação: 

As inscrições recebidas serão avaliadas pela Diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia, que 

fará contato com os candidatos selecionados para uma entrevista por Skype, a ser agendada posteriormente. 

Todos os candidatos receberão resposta via e-mail. A decisão final e o apontamento do(a) Editor(a) serão 

objeto da pauta da Reunião conjunta do Conselho e Diretoria da SBP, a ser realizada em 22/10/2018, 

durante a 48ª Reunião Anual. 

 

Em caso de dúvidas, por favor, escrever para: cadernos@sbponline.org.br 

 

 

 
Deisy das Graças de Souza 

Presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia 
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