
Edital Revista Inquietude nº 04/2014 
 

SELEÇÃO DE MEMBROS PARA A EQUIPE EDITORIAL 
 

A equipe editorial da Revista Inquietude, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o presente edital de abertura de inscrições visando à 
seleção de 03 (três) estudantes de graduação em Filosofia, 03 (três) estudantes de 

pós-graduação em Filosofia, e 01 (um) estudante (qualquer área) com habilidade em 

diagramação eletrônica, contabilizando um total de 07 (sete) vagas. Para a 
efetivação das inscrições, observar o que se segue: 

 
1. Período de inscrição: de 05/05/2014 a 14/05/2014. 

 
2. A inscrição deverá ser feita eletronicamente pelo e-mail: 

revista.inquietude@gmail.com 
 

3. Documentos necessários: 
a) Carta de motivação justificando o interesse em atuar na equipe 

editorial da Revista Inquietude; 
b) Extrato Acadêmico emitido pelo Sistema Acadêmico de 

Graduação (SAG) da UFG, para alunos da Graduação, ou extrato 
acadêmico emitido pelo Programa de Pós-Graduação da UFG, 
para alunos da Pós-Graduação; 

c) Ficha de inscrição.  
3.1 Os candidatos deverão enviar para o e-mail da Revista a carta de 

motivação e o extrato acadêmico anexados.  
3.2 O assunto da mensagem deverá conter o seguinte título: “Seleção 

de membros para a equipe editorial”.  
3.3 A equipe editorial acusará o recebimento da mensagem e enviará 

uma ficha de inscrição ao candidato. O candidato deverá retornar via 
e-mail com a ficha preenchida no prazo de 01 (um) dia útil a contar 
da data de envio da mesma.  
 

4. Critérios de seleção: 
4.1 A seleção dos candidatos será feita pela equipe editorial da Revista; 
4.2 A seleção envolverá os seguintes critérios: 
a) Análise do Extrato Acadêmico; 
b) Análise da carta de motivação; 
c) Entrevista a ser agendada com os candidatos via email. Data 

provável da entrevista: 15 e 16/05/2014.  
  

4.3 - Estão aptos a concorrer: 
a) Os alunos da graduação em Filosofia que estejam, no mínimo, no 

terceiro período do curso;  
b) Os alunos da Pós-Graduação em Filosofia; 
c) Os alunos da UFG aptos a trabalhar com diagramação eletrônica 

e que não estejam no último semestre do curso. 
 

5. Aprovação e seleção: 

mailto:revista.inquietude@gmail.com


a) Serão selecionados os candidatos que obtiverem melhor desempenho no 
processo seletivo; 
b) Em caso de empate, terá preferência o estudante que declarar maior 
disponibilidade de tempo para se ocupar com os trabalhos da Revista. 
c) Caso uma das modalidades (graduação em filosofia, pós-graduação em 
filosofia, diagramação eletrônica) não tenha todas as vagas preenchidas, 
poderá ser realizado remanejamento entre os candidatos aprovados para 
preenchimento das mesmas, respeitando sempre a ordem de classificação.   
 

7. Duração do mandato: 
Os estudantes selecionados na condição de membros da equipe 
editorial da Revista Inquietude terão um mandato de 01(um) ano 
podendo ser renovado por mais 01 (um) ano. 
 
8. Divulgação do resultado: 
O resultado da seleção será divulgado via email até o dia 19/05/2014. 
  
9. Casos omissos serão deliberados pela equipe editorial. 

 
Goiânia, 05 de maio de 2014. 

 
Os Editores 

 


