REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA
Seleção de Editor
A Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP) busca candidaturas para a função de Editor de
sua revista, a Revista Interamericana de Psicología (IJP/RIP). O Editor atuará no ano inicial
como Editor Eleito, seguido de um período de 4 anos, com a possibilidade de voltar a ser
nomeado para um segundo período de 4 anos.
O Editor escolhido terá inicialmente a função de Editor Eleito, de 1 de janeiro de 2019 até 31 de
dezembro de 2019. Posteriormente a este período de capacitação em colaboração, o Editor
entrante exercerá um mandato de 4 anos como Editor-Chefe, nos anos seguintes: 1 de janeiro de
2020 a 31 de dezembro de 2020; 1 de janeiro d2021 a 31 de dezembro de 2021, 1 de janeiro de
2022 a 31 de 2022 e 1 de janeiro de 2023 a 31 de 2023. É importante considerar que o último
ano como Editor Chefe inclui o trabalho com o editor eleito antes da transição do papel de
Editor. Os deveres e a descrição do trabalho encontram-se a seguir.
Solicita-se às pessoas interessadas que apresentam uma carta de intenção onde conste sua
experiencia acadêmica e editorial, visão para a revista, curriculum vitae atual e três exemplos de
trabalhos académicos, além de comprovação de filiação à SIP, evidência de conhecimento de
organizações de indexação como PsycInf, Redalycs etc., evidência de conhecimento de Crossref,
evidência de poder lidar ao menos com dois idiomas, um dos quais deve ser o inglês, bem como
uma carta de apoio de sua instituição, onde se descreve a natureza do apoio oferecido pela
instituição do proponente, visto que nela se alojará a IJP?RIP. Considere também que o apoio
para a IJP/RIP não é solicitado para o período em que o editor entrante serve como Editor Eleito.
Entretanto, se espere que a instituição continue oferecendo apoio quando este editor trabalhe com
editor eleito. Os finalistas serão entrevistados durante o Congresso Regional de Psicologia na
Nicarágua em julho de 2018 e por telefone ou por meio do Hangouts do Google ou por meio do
Skype, pelo Comitê. As propostas e qualquer perguntada relacionada devem ser enviadas a Edil
Torres Rivera, PhD, responsável pelo Comitê de Seleção, editor.rip@sipsych.org o
etorresrivera@southuniversity.edu. Outras perguntas ou dúvidas também podem ser dirigidas a
ele.
A convocatoria vence em 1 de junho de 2018. A decisão sobre o editor entrante será anunciada
em princípio de dezembro de 2018.
Responsabilidades de trabalho descrição
O papel de Editor Chefe da IJP/RIP é assegurar a publicação exitosa da revista que representa os
interesses e a missão da SIP, e a investigação e prática da psicologia interamericana. Os
deveres do Editor Chefe incluem, mas não estão limitados ao seguinte:
14. Transmitir informes à Diretoria;
15. Servir por un período de quatro anos, depois de um período de serviço de um ano como
Editor Eleito;
16. Ser reeleito por um período consecutivo adicional de ourtros quatro anos;
17. Presidir as reuniones do Conselho Editorial;

18. Ser responsável por editar e preparar não menos que quatro números por ano da RIP, a
menos que o Conselho Executivo aprove outros números como edições especiais;
19. Preparar un informe anual e uma proposta de orçamento para submeter à Diretoria;
20. Coordenar as funções comerciais da Revista com os funcionarios da SIP;
21. Ser o responsável por todos os asuntos relacionacionados com a distribuição e envio,
mais específicamente para assegurar os envios. Isto também inclui “chamadas para
apresentações regulares” em lugares apropriados (por exemplo, Facebook, Twitter, listas
de email-se boletins de notícias específicas do grupo quando for apropriado em função de
problemas especiais);
22. Ser o responsável pela aprovação ou recusa inicial das submissões, antes de designá-las a
avaliadores, iniciando o processo de revisão para garantir que tais submissões cumpram
os critérios básicos da revista (porexemplo, o contéudo é apropriado, foram considerados
os limites de páginas, etc.)
23. Ser o responsável pela revisão editorial final do conteúdo da revista em relação a todos os
temas, a saber, que cada submissão aceita cumpre com todos os critérios de publicação
descritos nas “Instruções para autores” e foram incorporadas todas as revisões requeridas
descritas nas cartas de aceitação do autor;
24. Ser o responsável por responder às perguntas de autores cujos trabalhos foram aceitos em
relação às revisões solicitadas.
25. Ser o responsável por asegurar que qualquer " Chamada para apresentações” e/
"Chamadas de membros do Conselho Editorial” sejam enviadas de forma rotineira ao
destinatário correspondente;
26. Ser o responsável por supervisionar qualquer outro ponto aprovado relacionado com a
revista, como nomear membros do Conselho Editorial, Editores Associados, membros do
Conselho de Anciãos, nomear um Assistente Editorial caso necessário e supervisionar seu
trabalho;
14. Manter o site IJP / RIP, assegurando-se que esteja atualizado e reflita as pautas
atualizadas, as chamadas para números especiais, anúncios etc.
15. O Editor Eleito, durante seu período nesta função, ajudará o Editor Chefe a realizar as
tarefas de Editor, como preparação para assumir estes deveres.

