
REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA 
CHAMADA PARA EDITOR/A 

 

 

A  Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP) está com inscrições abertas para o cargo 

de Editor/a da Revista Interamericana de Psicologia/Interamerican Journal of Psychology 

(RIP/IJP). Essa pessoa atuará no primeiro ano como Editor/a-Eleito/a, seguido por um mandato 

de quatro anos, com a possibilidade de renomeação para um segundo mandato de quatro anos. 

 

O/a novo/a Editor/a atuará como Editor/a Eleito/a de 1º de julho de 2023 a 31 de 

dezembro de 2023. Após esse período de treinamento em colaboração com o Editor em exercício, 

o/a novo/a Editor/a cumprirá um mandato de quatro anos como Editor/a Chefe - de 1º de janeiro 

de 2024 a 31 de dezembro de 2027. O último ano do mandato do/a Editor/a incluirá o trabalho 

com o novo Editor/a eleito/a na sua transição para a função de Editor propriamente dito. As 

responsabilidades e a descrição do trabalho de Editor/a estão apresentados mais adiante. 

 

Solicita-se aos interessados que se apresentem: (1) carta de interesse tratando de sua 

experiência acadêmica e editorial; (2) proposta para a revista; (3) currículo atualizado; (4) três 

amostras de trabalhos acadêmicos; (5) comprovação de filiação à SIP; (6) comprovação de 

prática/experiência usando Open Journal Systems (OJS); (7) comprovação de ser capaz de 

trabalhar em pelo menos dois idiomas, um dos quais deve ser o inglês; (8) além de uma carta de 

apoio de sua instituição, que descreva a natureza do apoio oferecido pela instituição do candidato 

a Editor da RIP/IJP, considerando a sua carga de trabalho e/ou contribuição com recursos 

humanos que esta instituição oferecerá como parte desta designação. Observe que o apoio à 

RIP/IJP não é solicitado durante o período em que o novo Editor atua como Editor Eleito. No 

entanto, espera-se que a instituição continue a fornecer suporte no período em que esse Editor 

estiver trabalhando com um Editor Eleito. Os finalistas serão entrevistados pelo Comitê de 

Seleção para um novo Editor durante o mês de junho de 2023. As inscrições e quaisquer 

perguntas ou dúvidas podem ser enviadas para Fernando Andrés Polanco, PhD, responsável pelo 

Comitê de Seleção, fernando.polanco@sipsych.org. 

 

As inscrições estarão abertas até o dia 10 de março de 2023. 

A decisão sobre o novo Editor será anunciada no final de junho de 2023. 

  



Responsabilidades e descrição do trabalho de Editor/a 
 

O papel do Editor/a Chefe da Revista Interamericana de Psicologia (RIP/IJP) é garantir 

a publicação bem-sucedida da revista que representa os interesses e a missão da SIP, a pesquisa 

e a prática da psicologia interamericana. As funções do Editor/a Chefe, incluem, mas não estão 

limitadas ao seguinte: 

1. Reportar-se à Mesa Diretora. 

2. Cumprir um mandato de quatro anos, após um mandato de um ano como Editor 

Eleito. 

3. Pode ser reeleito por um período adicional de quatro anos consecutivos. 

4. Presidir as reuniões do Conselho Editorial. 

5. Responsável pela edição, preparação e publicação de artigos no OJS, em 

periodicidade e quantidade proposta para a Revista na candidatura, e acorde com as exigências 

dos jornais científicos internacionais. 

6. Preparar um relatório anual e uma declaração de orçamento para a Mesa Diretora. 

7. Coordenar as funções comerciais da Revista com os responsáveis da SIP. 

8. Responsável por trabalhar com todas as questões relacionadas à distribuição, acesso 

e indexação da RIP/IJP. Isso inclui "chamadas para submissões" regulares em locais apropriados 

(por exemplo, Facebook, Twitter e listservs e boletins específicos de grupos, quando apropriado 

para questões especiais) e revisão constante de bases de dados (Scopus, PsycInfo, Redalyc, 

Dialnet, entre outros) onde a Revista é indexada para manter o acesso atualizado. 

9. Responsável pela aprovação inicial ou rejeição dos artigos submetidos antes de 

atribuí-los ao processo de revisão, de modo a garantir que os envios atendam aos critérios básicos 

da Revista (por exemplo, o conteúdo é apropriado, os limites de página são considerados, etc.). 

10. Responsável pela revisão editorial final do conteúdo da revista em todas as edições, 

ou seja, que cada submissão aceita atenda a todos os critérios de publicação descritos nas 

"Diretrizes para autores" e incorpore todas as revisões necessárias descritas nas cartas de aceite 

enviadas aos autores. 

11. Responsável por responder às dúvidas dos autores cujos artigos forem aceitos, em 

relação às revisões solicitadas pelo Editor Assistente, conforme estas possam surgir. 

12. Responsável por garantir que qualquer "Chamada para Submissões" e/ou 

"Chamadas para Membros do Conselho Editorial" sejam enviadas rotineiramente à fonte 

apropriada. 

13. Responsável por supervisionar quaisquer outros cargos aprovados relacionados à 

Revista, como nomear membros do Conselho Editorial, Editores Associados, Revisores 



Emergentes (e acompanhar seus mandatos), membros do Conselho Consultivo, nomear um 

Assistente Editorial conforme necessário e supervisionar o trabalho designado para esta função 

de assistente. 

14. Manter o site da RIP/IJP, garantindo que ele esteja atualizado e reflita pautas 

atualizadas, chamadas de edições especiais, anúncios, etc. 

15. Durante o mandato do Editor/a Eleito/a, o Editor/a-Eleito/a auxiliará o/a Editor/a no 

desempenho das funções de Editor, em preparação para assumir essas funções. 

 

 


