EDITAL PARA SELEÇÃO DE EDITOR-CHEFE DA RBEO
A Revista Brasileira de Estudos Organizacionais (RBEO) é um periódico acadêmico publicado
em versão eletrônica pela Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. A RBEO foi
criada em 2014, com o objetivo de contribuir para a disseminação do conhecimento no
campo dos Estudos Organizacionais, estimulando o debate e a produção acadêmica inter e
multidisciplinar, com vistas a um diálogo científico profícuo entre abordagens e autores de
diversas áreas do conhecimento. RBEO possui avaliação B3 na área Administração Pública e
de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo no Quadriênio 2013-2016 do Qualis/CAPES.
Durante seu V Congresso, a SBEO selecionará um editor-chefe para conduzir a RBEO por um
período de dois anos, permitindo-se uma recondução, mediante os seguintes
procedimentos:
ü As candidaturas deverão ser encaminhadas à Diretoria da SBEO (sbeo@sbeo.org.br)
até o dia 13/08/2018, com afiliação profissional; situação funcional e link de
Currículo Lattes; e projeto de trabalho para o periódico.
ü Somente serão aceitas candidaturas de associada/o da SBEO;
ü A Diretoria da SBEO formará uma Comissão de Seleção, composta por integrantes da
Diretoria e associadas/os com experiência na editoria da RBEO. O resultado será
anunciado na Assembleia Geral que ocorrerá durante o V CBEO em dia e local
definidos na programação.
Critérios de seleção em ordem de importância:
(a) tempo de atuação como editor de periódico;
(b) tempo de atuação como membro de corpo editorial de periódico indexado na área;
(c) tempo de atuação como avaliador de periódicos indexados na área;
(d) consistência e periodicidade de publicação em periódicos indexados na área;
(e) consistência e periodicidade de publicação em periódicos;
(f) tempo de associação a SBEO;
(g) participação em atividades da SBEO.
Atividades:
ü Coordenação do processo completo de publicação e o conjunto da Equipe Editorial;
ü Revisão de admissão de artigos submetidos ao periódico (desk review), a ser realizada
diretamente ou solicitada a um membro do Corpo Editorial;
ü Acompanhamento do processo de avaliação de artigos;
ü Decisão final na organização e composição das edições;
ü Apoio na organização de chamadas especiais;
ü Prospecção de novos avaliadores;
ü Desenvolvimento de estratégia para divulgação da revista;
ü Promoção da Revista em espaços acadêmico-científicos nacionais e internacionais;
ü Acompanhamento dos indicadores de desempenho da revista.

