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                   Edital retificado 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REVISÃO - NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS EM 

PORTUGUÊS(Brasil).   

Edital de Chamada Pública para seleção de pessoas físicas de nível superior, que tenham 

interesse em atuar como revisor-normalizador de texto em língua portuguesa (Brasil) 

no Projeto Portal de Periódicos da UFG: visibilidade e sustentabilidade. 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Biblioteca Central da Universidade Federal de 

Goiás, no uso de suas atribuições, tornam público o Edital 001//2020 do Projeto Portal 

de Periódicos da UFG: visibilidade e sustentabilidade, que rege o processo seletivo de 

Revisor de Texto em língua portuguesa (Brasil), incluída a normalização, para atuar no 

Programa de Apoio às Publicações Periódicas Científicas da UFG − PROAPUPEC − em 

atividades na modalidade presencial, com início no mês de março e  término em dezembro 

de 2021.  

1. DO OBJETO 

1.1 O processo seletivo de que trata o presente edital visa à abertura de 01 (uma) vaga, 

mais cadastro de reserva, para a função de revisor-normalizador de texto em língua 

portuguesa para atuar no Projeto Portal de Periódicos: visibilidade e sustentabilidade. O 

edital terá vigência até 31 de dezembro de 2021. 

1.2 O bolsista selecionado desenvolverá suas atividades no período de 18 de março de 

2020 até 31 de dezembro de 2020, com a possibilidade de prorrogação da bolsa até 31 de 

dezembro de 2021. 

2. DO CRONOGRAMA 

FASES DATA 

Lançamento do edital na página da Biblioteca Central/UFG, no 

endereço eletrônico: https://www.bc.ufg.br/ 

20.02.2020 

Período para realização das inscrições 

 Prorrogado para 05.03.2020 

20/02 a 

05.03.2020 

 

Homologação das inscrições 06.03.2020 

Realização da prova prática  09.03.2020 

Resultado da prova prática 11.03.2020 

Entrevista e análise do currículo profissional 12.03.2020 

https://www.bc.ufg.br/


Divulgação do resultado preliminar da seleção na página da 

Biblioteca Central/UFG, no endereço eletrônico: 

https://www.bc.ufg.br/ 

13.03.2020 

Prazo para interposição de recurso administrativo relativo ao 

resultado preliminar da seleção 

16.03.2020 

Divulgação do resultado final da seleção na página da Biblioteca 

Central/UFG, no endereço eletrônico: https://www.bc.ufg.br/ 

17.03.2020 

Início das atividades 18.03.2020 

3. DAS ATRIBUIÇÕES    

3.1 Cabe ao bolsista selecionado realizar: 

 a) a revisão linguística-normalização de textos encaminhados pelos editores das revistas 

da UFG constantes do projeto;  

b) a análise dos textos reescritos após a interferência da revisão; 

 c) a revisão linguística-normalização de textos produzidos pela Coordenação do Projeto 

Portal de Periódicos da UFG: visibilidade e sustentabilidade. 

4. DOS REQUISITOS  

4.1 O pré-requisito para a função de revisor-normalizador é possuir formação de nível 

superior em Letras, ou Jornalismo, ou Publicidade e Propaganda, com mestrado e com 

experiência prévia comprovada; 

4.2 ter disponibilidade para exercer as atividades presencialmente por um período de 6 

horas diárias; 

4.3 apresentar, quando solicitados, documentos, relatórios e informações pertinentes; 

4.4 ter conhecimento dos pacotes de edição de texto, informática básica e Internet.   

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1 O período de inscrição será de 20/02/2020 a 05/03 de 2020. 

5.2 Para proceder à inscrição no processo seletivo, o candidato deverá enviar,  sua 

inscrição até às 23h59 do dia 05 de março de 2020, para o e-mail: 

portaldeperiódicos.bc@ufg.br, os seguintes documentos digitalizados: a) Ficha de 

Inscrição preenchida e assinada (Anexo I); b) Carteira de Identidade (RG); c) Cadastro 

de Pessoa Física (CPF); d) Currículo profissional, com as devidas comprovações; e) 

Declaração de que não recebe qualquer outra bolsa de universidades ou de instituições. 

6. DO BENEFÍCIO    

6.1 O benefício poderá ser concedido pelo período em que o projeto for executado; 

https://www.bc.ufg.br/
https://www.bc.ufg.br/


6.2 O valor da bolsa será de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), para portadores do título 

de mestre; 

6.3 A bolsa não estabelece vínculo empregatício, assim como não assegura vantagens 

trabalhistas. 

6.4 A bolsa poderá ser cancelada nos seguintes casos: 

 a) desempenho insatisfatório na execução das atividades solicitadas no item 3.1 deste 

edital; 

 b) a qualquer momento, por falta de dotação orçamentária, ou caso seja constatada fraude 

na documentação apresentada; 

 c) por solicitação do próprio bolsista. 

7. DO PROCESSO SELETIVO  

7.1 O processo seletivo simplificado para seleção de revisor(a) compreenderá: 

a) A prova prática de revisão, com caráter eliminatório;     

b) A entrevista, com caráter classificatório; 

c) A análise do currículo profissional em que se levará em conta a relevância das 

atividades realizadas (trabalhos de revisão anteriores) pelo(a) candidato(a), com caráter 

classificatório.  

7.2. A convocação para a prova prática e a entrevista, bem como o resultado parcial, 

estarão disponíveis no endereço eletrônico https://www.bc.ufg.br/ 

7.3 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 18 de março 2020, no 

endereço eletrônico https://www.bc.ufg.br/ e será enviado um e-mail pessoal ao(à) 

candidato(a) selecionado(a).  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS:   

8.1 Qualquer irregularidade identificada pelos profissionais que farão a seleção provocará 

a eliminação do candidato, anulando-se todas as condições decorrentes de sua inscrição; 

8.2 Os casos omissos serão decididos pela equipe de profissionais da Coordenação do 

Projeto; 

8.3 O aprovado no presente edital submeter-se-á à capacitação no sistema utilizado na 

gestão do fluxo editorial para atuação imediata no Projeto. 

                                               Goiânia, 20 de fevereiro de 2020 

                                                                            Prof. Laerte Guimarães Ferreira Jr. 

                     Pró-reitor de Pós-graduação da UFG 
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