
EDITAL PARA SELEÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DA REVISTA LINGUAGEM & 

ENSINO 

 

Está aberta a seleção para integrar equipe de apoio editorial à revista Linguagem & 

Ensino da UFPel (Qualis 2016 – A1). A inscrição deve ser feita até o dia 12/04/2022 

por meio do formulário disponível em: https://forms.gle/WS1AM12Toc7mHe4w5, 

atendidas cumulativamente as seguintes condições: 

1 – O/a candidato/a selecionado/a deve assumir a responsabilidade de dedicar à 

revista 5 (cinco) horas semanais.  

2 – O/a candidato/a selecionado/a será incluído/a na equipe editorial da revista e não 

poderá solicitar sua exclusão antes de decorridos 12 (doze) meses, salvo por motivo 

de força maior e imprevisível no momento da candidatura.  

3 – A tarefa será voluntária e não receberá bolsa, indenização ou remuneração de 

qualquer natureza.  

4 – As tarefas da equipe de apoio consistem em:  

a) recebimento, redação e envio de mensagens a autores/as, pareceristas e 

organizadores/as; 

b) elaboração de conteúdo para disseminação em redes sociais; 

c) tradução de chamadas e notícias a serem divulgadas no site da revista; 

d) revisão de linguagem, de normas técnicas, de diagramação e editoração dos artigos 

submetidos; 

e) controle de prazos, editoração dos artigos e demais tarefas editoriais.  

5 – A seleção da equipe de apoio será realizada por Comissão instituída pelos 

seguintes nomes: Profª Drª Andrea Cristiane Kahmann (Linha: Literatura, Cultura e 

Tradução), Prof. Dr. Bernardo Limberger (Linha: Aquisição, Variação e Ensino), Profª 

Dra. Daiane Neumann (Linha: Texto, Discurso e Relações Sociais) e Luisa da Silva 

Hidalgo (Discente). 

6 – Para a seleção da equipe de apoio, a Comissão referida no item anterior levará em 

consideração os seguintes critérios:  

a) disponibilidade e interesse em atuar na equipe de apoio editorial; 

b) conhecimentos avançados de Word e de ferramentas de internet; 

c) habilidades de leitura e redação em língua estrangeira serão valoradas; 

d) habilidades de tradução de e para a língua estrangeira (especialmente inglês) serão 

valoradas.  

7 – A seleção será feita por meio das seguintes etapas:  

a) avaliação escrita: em dia e horário previamente determinados pela Comissão, os/as 

candidatos/as inscritos/as receberão um arquivo simulando artigo submetido à revista. 

A tarefa de avaliação será a retirada dos dados de autoria, a revisão textual usando a 

ferramenta de controle de alterações e a conferência da formatação de acordo com o 

template da revista. O texto corrigido deverá ser compartilhado por meio do drive da 

revista até a data e horário informados. 

b) os/as selecionados/as na etapa anterior serão convidados/as para entrevista com a 

Comissão. 

8 – Serão selecionados/as até 3 (três) estudantes do Programa de Pós-Graduação em 

Letras da UFPel, sendo, preferentemente e se isso for possível, 1 (um/a) de cada linha 

de pesquisa do programa.  

9 – Casos omissos serão decididos pela Comissão.   

  


