
EDITAL 001/2023 - Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia - 

ABRAPG-Ft 

 

Seleção para a vaga de Editor-Chefe do Brazilian Journal of Physical Therapy - BJPT 

 

A Presidente da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia - ABRAPG-

Ft, Profa. Dra. Rosimeire Simprini Padula, no uso de suas atribuições estatutárias e demais 

disposições gerais, aprova e torna público o presente Edital, comunicando que estarão abertas 

no período de 13 de março de 2023 a 11 de abril de 2023, as inscrições para o Processo Seletivo 

para o cargo de Editor-Chefe da Brazilian Journal of Physical Therapy - BJPT, com base nas 

disposições regimentais e toda a legislação em vigor. 

 

1. Da Vaga de Editor-Chefe: 

1.1. O período de atuação do Editor-Chefe aprovado neste Edital compreende de 01 

de maio de 2023 a 30 de abril de 2027. 

1.2. O período de mandato dos Editores Chefes será de 4 (quatro) anos, sendo 

permitida a recondução pelo mesmo período. 

1.3. A vaga de Editor-Chefe da BJPT exige uma carga horária mínima de 8 (oito) horas 

semanais; 

1.4. A atividade desempenhada pelo Editor-Chefe é voluntária. 

1.5. Editor-Chefe em final de mandato pode se candidatar novamente. 

 

2. Das Atribuições do Cargo: Compete ao Editor-Chefe da BJPT: 

2.1. Atuar em defesa da missão e objetivos da BJPT; 

2.2. Indicar  os membros do corpo editorial que compõem sua equipe de trabalho 

(assessor especialista, editores de área, corpo editorial internacional e corpo 

editorial nacional); 

2.3. Manter-se em contato frequente com o Comitê Editorial; 

2.4. Conduzir reuniões anuais com o Comitê Editorial e a diretoria da ABRAPG-Ft; 

2.5. Responder às comunicações com autores sobre a elegibilidade dos seus 

manuscritos antes da submissão; 



2.6. Liderar o processo de revisão por pares dos manuscritos submetidos, incluindo 

a: 

2.6.1. Identificação e cadastro de potenciais revisores; 

2.6.2. Fornecimento de informações sobre os pareceres consubstanciados, 

quando requisitado, aos revisores e Editores de Área; 

2.6.3. Garantia de que o parecer consubstanciado para os autores seja escrito 

de maneira técnica e construtiva; 

2.6.4. Emissão de decisão final, seja aceite ou rejeição, dos manuscritos 

submetidos para a BJPT. 

2.6.5. Revisão e edição das versões finais dos manuscritos aprovados para 

publicação visando a acurácia da informação; 

2.7. Lidar com as correspondências endereçadas aos artigos publicados; 

2.8. Solicitar e redigir editoriais e edições especiais; 

2.9. Solicitar manuscritos no formato de masterclass. 

 

3. Dos Critérios de Seleção: As competências e habilidades necessárias para o cargo de 

Editor-Chefe incluem: 

3.1. Ser sócio regularmente inscrito e adimplente da ABRAPG-Ft, com exceção de 

candidatos Internacionais; 

3.2. Possuir título de doutor em Fisioterapia ou áreas afins; 

3.3. Apresentar vasta experiência na publicação de artigos em revistas científicas 

internacionais, com diferentes tipos de delineamento de estudo; 

3.4. Demonstrar habilidade de comunicação escrita na língua inglesa, compatível 

com padrões de proficiência; 

3.5. Conhecimento profundo sobre a Fisioterapia e interesse sobre o futuro da 

profissão; 

 

4. Da Documentação: Para serem considerados elegíveis, os candidatos deverão enviar 

por e-mail - abrapg_ft@yahoo.com :  

4.1. Uma carta de apresentação, contendo metas e um plano de trabalho detalhado 

compatível com o período de sua condução, caso seja escolhido; 

mailto:abrapg_ft@yahoo.com


4.2. Currículo Lattes atualizado nos últimos 30 (trinta) dias a contar da candidatura; 

4.3. Súmula curricular de acordo com as normas da FAPESP 

(https://fapesp.br/sumula) 

 

5. Da Comissão de Seleção: 

5.1. A Comissão de Seleção será composta por no mínimo 4 (quatro) membros do 

Conselho de Editores, escolhidos entre os mesmos, mais um membro 

adimplente indicado pela ABRAPG-Ft. 

5.2. Todos os membros da Comissão de Seleção devem ser associados adimplentes 

da ABRAPG-Ft. 

5.3. Compete à Comissão de Seleção zelar pelo cumprimento dos prazos e 

determinações deste Edital. 

 

6. Das Etapas do Processo de Seleção: O processo de seleção do Editor-Chefe será 

dividido em 3 (três) etapas, a saber: 

6.1. 1ª Etapa, definida pela divulgação em um número da BJPT e no site da ABRAPG-

Ft (http://www.abrapg-ft.org.br/site/), pelo período mínimo de 30 (trinta) dias 

anterior à data final das inscrições; 

6.2. 2ª Etapa, definida pela análise dos documentos dos inscritos à candidatura de 

Editor-Chefe, com duração de 30 (trinta) dias contados a partir do 

encerramento das inscrições; 

6.3. 3ª Etapa, definida pela decisão final da diretoria da ABRAPG-Ft sobre a 

recomendação da Comissão de Seleção. Caso haja restrição justificada ao nome 

do Editor inicialmente escolhido, a comissão de seleção indicará o segundo 

nome. 

 

7. Das Disposições Gerais 

7.1. O presente processo de seleção é válido somente para o período de atuação 

indicado neste Edital. 

7.2. Sob nenhum pretexto será concedida vista ou revisão de documentos neste 

processo de seleção. 
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7.3. Será considerado desistente o candidato que deixar de entregar a documentação 

completa e/ou que não atender a todos os critérios de seleção e/ou prazos deste Edital. 

7.4. A Diretoria da ABRAPG-Ft poderá realizar instruções complementares para a aplicação 

deste processo de seleção, mediante prévio aviso aos candidatos inscritos. 

7.5. Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela 

Comissão de Seleção e encaminhados para a Diretoria da ABRAPG-Ft. 

7.6. O presente Edital entrará em vigor imediatamente após sua publicação, abaixo 

assinado pela Presidência da ABRAPG-Ft. 

 

 

São Carlos, 10 de março de 2023. 

 

 

_________________________________ 

Presidente da ABRAPG-Ft 

 

DAS ETAPAS E DATAS 

ETAPA DESCRIÇÃO PERÍODO 

1ª Etapa Inscrições 13/03/2023 a 11/04/2023 

2ª Etapa Avaliação das propostas pela 
Comissão de Seleção 

 

3ª Etapa Divulgação resultado A partir de 24/04/2023 

 

 

 

Comissão de Seleção 

Débora Bevilaqua Grossi (USP-RP) 

Helenice Jane Cote Gil Coury (UFSCar) 

Sérgio Teixeira da Fonseca (UFMG) 

Tania de Fátima Salvini (UFSCar) 

Rosimeire Simprini Padula (ABRAPG-Ft) 

 

 

 


