
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

REVISTA TEXTO E CONTEXTO ENFERMAGEM 
 

EDITAL Nº06/PEN/2022 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA TRAINEE EM EDITORAÇÃO  

 
A Revista Texto & Contexto Enfermagem (ISSN On-line 1980-265X) abre o presente 
Edital a fim de selecionar estudantes, vinculados ao Curso de Doutorado do Programa 
de Pós-graduação em Enfermagem, da Universidade Federal de Santa Catarina, para 
exercício da função de trainee em editoração no período de agosto de 2022 a julho 
de 2024, conforme normas, critérios e informações expressas neste edital.  
 
 
1. APRESENTAÇÃO:   

 
A Revista Texto & Contexto Enfermagem, vinculada ao Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem (PEN) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é um 
órgão de divulgação que se destina à publicação da produção técnico-científica 
relacionada à área da saúde e, em especial, da enfermagem. Caracteriza-se como 
periódico de circulação nacional e internacional, publicando em fluxo contínuo, artigos 
em português, inglês ou espanhol, nas categorias artigo original, reflexão, relato de 
experiência ou inovação tecnológica e revisão de literatura.  
 
1.1. Do Objetivo 
1.2.  
Esta Chamada Pública tem como finalidade promover a inscrição de candidatos a 
estagiário, em caráter voluntário na Revista Texto & Contexto Enfermagem. Este 
cargo terá vigência de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo prazo. Esta 
atividade é voluntária e não será remunerada. 
 
2. PRÉ-REQUISITOS:  

 
2.1 Ser doutorando(a) regularmente matriculado no PEN/UFSC;  
2.2 Ter obtido aprovação na Disciplina NFR410044 - Tópico Especial: Elaboração e 
análise de artigos; 
2.3 Ter publicado dois artigos nos últimos dois anos;  
2.4 Ter domínio de dois idiomas (português, inglês ou espanhol); 
2.5 Dispor de carga horária de quatro horas semanais; 
2.5 Apresentar Declaração de Concordância do orientador (Apêndice A). 
 
3. AS ATRIBUIÇÕES: 

  
3.1 Auxiliar nas diferentes etapas do processo editorial; 
3.2 Acompanhar o desempenho da Revista nas bases de dados; 
3.3 Participar da disciplina NFR410044 - Tópico Especial: Elaboração e análise de 
artigos, como monitor; 



 

3.4 Auxiliar nas estratégias de divulgação dos artigos publicados na Revista nas 
redes sociais (Instagram; Twitter; FaceBook, YouTube); 
3.5 Participar das reuniões da Revista, quando convidado. 
 
4. DAS VAGAS:  
 

4. Serão disponibilizadas duas vagas para estudantes voluntários.   
 
5. DAS INSCRIÇÕES:  
 

5.1 As inscrições estarão abertas, no período de 1 a 5 de agosto de 2022, e deverão 
ser realizadas através do link (https://forms.gle/n5wKgqfSp79SwPjM9) 
5.2 O candidato deve anexar junto ao formulário, carta proposta contendo a motivação 
e potencialidades para a candidatura, incluir os artigos publicados nos últimos 2 anos, 
histórico do aluno no PEN/UFSC e Declaração de concordância do orientador.  

 
6.  DA SELEÇÃO:  
  
6.1 O Processo Seletivo de que trata o presente Edital compor-se-á de análise da 
documentação e experiência prévia. conforme segue:  

6.1.1 análise de consistência e periodicidade de publicação em periódicos 
científicos.  
6.1.2 experiência em pesquisa sendo: a) tempo de atuação como bolsista de 
pesquisa; b) tempo de participação como membro de grupo de pesquisa; 

6.2 As propostas dos candidatos serão avaliadas pela Comissão de Seleção definida 
após a homologação dos candidatos.  
 
7. CRONOGRAMA: 
 
Divulgação do Edital - 27 de julho  
Período de inscrição - 1 a 6 de agosto 
Homologação dos Candidatos Inscritos - 8 de agosto   
Período de avaliação das candidaturas - 8 a 10 de agosto  
Resultado Final - 12 de agosto  
 
8. DOS RESULTADOS E DA PUBLICAÇÃO: 
   
8.1 A classificação dos candidatos deste edital será divulgada no site: 
https://ppgenf.posgrad.ufsc.br/  
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
9.1 O presente Edital de Seleção de Trainee em Editoração é válido somente para 
o período de agosto de 2022.  
9.2 Esta atividade é voluntária, não será remunerada e não gera vínculo empregatício 
com a Universidade. 
9.3 Os casos omissos a este edital serão solucionados pela Comissão de Seleção.  

https://forms.gle/n5wKgqfSp79SwPjM9
https://ppgenf.posgrad.ufsc.br/


 

 
10. DAS INFORMAÇÕES 
● E-mail: textoecontexto@contanto.ufsc.br 
● Home page: http://textoecontexto.ufsc.br 
 

 
Florianópolis, 27 de julho de 2022.  

 
Aprovado em reunião do Colegiado Delegado do Programa de Pós 

Graduação em Enfermagem da UFSC, no dia 20 de julho de 2022. 
. 

  

http://textoecontexto.ufsc.br/


 

 

APÊNDICE A – EDITAL Nº03/PEN/2021 
Declaração de Concordância do orientador 

 
Eu________________________________________________________________, 
na qualidade de professor orientador do(a) aluno(a) 
__________________________________________________________________, 
matricula ___________________ do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
da Universidade Federal de Santa Catarina, concordo com a candidatura do referido 
aluno a vaga de Trainee em editoração na Revista Texto & Contexto Enfermagem (de 
forma voluntária). 
  
Florianópolis, SC, ___ de ____________ de 2021. 
  

___________________________________________ 
Assinatura do Professor Orientador 

 


