
 

III Concurso para Seleção do Editor-Chefe dos Arquivos Brasileiros de 

Cardiologia e  

I Concurso para Seleção do Editor-Chefe do International Journal of 

Cardiovascular Sciences 

 

Os Arquivos Brasileiros de Cardiologia e o International Journal of 

Cardiovascular Science são periódicos científicos oficiais da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. A missão destes periódicos é divulgar o conteúdo de pesquisas 

científicas nacionais e internacionais na área de Cardiologia e das Ciências 

Cardiovasculares; fomentar o debate científico na área da Cardiologia e Ciências 

Cardiovasculares através do estímulo à publicação de artigos de revisão, pontos de 

vista, editoriais e outros; e veicular diretrizes e normatizações científicas da SBC.  

Os dois periódicos estão disponíveis em formato eletrônico, em PDF, e 

também passaram a contar com formatos compatíveis com os principais tablets e 

smartphones, possibilitando o acesso ao periódico de forma integral nos principais 

sistemas de acesso à mídia eletrônica. As versões on-line das revistas têm acesso 

aberto e gratuito.  

Todas as contribuições científicas publicadas são revisadas por pares, 

membros do Conselho Editorial, selecionados entre os mais importantes 

pesquisadores do Brasil e de fora do país.  A aceitação dos trabalhos é feita de 

acordo com sua relevância e originalidade, acurácia científica e nível de importância 

para o avanço da ciência. 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia 

Os Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Arq Bras Cardiol) é um periódico de 

edição mensal, com mais de 65 anos de história como o principal veículo de 

divulgação das pesquisas científicas brasileiras na área das ciências 

cardiovasculares. Publicado em dois idiomas (português e inglês) e indexado nas 

principais bases de dados internacionais (ISI Web of Science; Cumulated Index 

Medicus - MEDLINE; Pubmed Central; EMBASE; SCOPUS; SciELO e LILACS), a revista 

tem um Fator de Impacto médio de 1,19, de acordo com a Thompson Reuters, 

sendo classificada atualmente como Qualis B2 pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).  

Os artigos publicados são atualmente divididos em 10 áreas temáticas, cada 

uma delas coordenada por um Editor-Associado: Arritmia, Cardiologia Cirúrgica, 

Cardiologia Clínica, Cardiologia Intervencionista, Cardiologia Pediátrica e 

Congênita, Epidemiologia Exercício e Reabilitação Cardíaca, Hipertensão, Métodos 

Diagnósticos Não Invasivos, e Pesquisa Básica ou Experimental. 

International Journal of Cardiovascular Sciences 

O International Journal of Cardiovascular Sciences (Int J Cardiovasc Sci.) é 

um periódico novo publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, sendo 

editado bimestralmente em dois idiomas (português e inglês). Criado em 2015, este 



 

periódico sucede os seus predecessores, Revista da SOCERJ e Revista Brasileira de 

Cardiologia, criados em 1989 e 2010, respectivamente. Indexado pelo LILACS e 

SciELO, tem previsão de indexação em um ano no Pubmed. É classificado 

atualmente como Qualis B5 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes). 

Os artigos publicados são atualmente divididos em 7 áreas temáticas, cada 

uma delas coordenada por um Editor-Associado: Cardiologia Clínica, Cardiologia 

Intervencionista, Ergometria e Reabilitação Cardíaca, Imagem Cardiovascular, 

Imagem Integrativa, Insuficiência Cardíaca e Miocardiopatias, e Multiprofissional. 

 

Características do cargo de Editor-Chefe dos Arquivos Brasileiros de 

Cardiologia e do International Journal of Cardiovascular Science 

1. Pré-requisitos para ocupar o cargo de Editor-Chefe: 

a) Ser associado da SBC há mais de 10 anos. 

b) Possuir o Título de Especialista em Cardiologia ou Cirurgia Cardiovascular. 

c) Ter fortes qualificações acadêmicas na área da Cardiologia e Ciências 

Cardiovasculares, incluindo o Título de Doutor. 

d) Ter conhecimento amplo e profundo da medicina cardiovascular, suas 

tendências e avanços recentes. 

e) Ter demonstrado habilidade em administração e em liderança. 

f) Ter experiência em escrever, editar e revisar artigos para publicações escritas 

ou eletrônicas bem como habilidade em planejar, coordenar e lidar com 

tarefas associadas. 

g) Ter habilidade em informática, incluindo capacidade de lidar com novas 

tecnologias de comunicação e implementar avanços na dinâmica da revista.  

h) Ter familiaridade com as ações da SBC. 

i) Ter conhecimento e experiência em metodologia científica. 

j) Ter disponibilidade de tempo necessário para completar as tarefas afins.  

k) Ter isenção de potenciais conflitos de interesses/éticos que possam limitar a 

independência do processo editorial. 

 

2. Os Editores-chefes dos periódicos responderão ao Conselho de Periódicos 

Científicos da SBC (ConPerc). 

 Os Editores-chefes participarão das reuniões do ConPerC, sem direito a voto. 

3. O mandato dos Editores-chefes será de 4 anos, sendo permitida uma recondução 

através de concorrência por edital público. 

4. Os Editores-chefes terão autoridade para determinar o conteúdo editorial de 

cada revista e o conceito de liberdade editorial deverá ser defendido pelos editores. 

A Diretoria da SBC não deverá interferir na sua avaliação, seleção ou edição de 

artigos individuais, tanto diretamente ou criando um ambiente que influencie as 

decisões. Os editores devem basear a sua decisão na validade do trabalho e na sua 



 

importância para os leitores, não no sucesso comercial da revista. Os editores 

devem sentir-se livres para expressar visões críticas, mas responsáveis sobre todos 

os aspectos da medicina. 

 

Inscrição 

1. Formulário de Inscrição eletrônico estará disponível no portal dedicado às 

Publicações Científicas (http://publicacoes.cardiol.br/portal/) do dia 23 de junho a 

23 de julho de 2017.  

2. O candidato deverá escolher para qual revista se candidatará. Não serão 

permitidas inscrições de um mesmo candidato para as duas revistas. 

3. O candidato deve anexar junto ao formulário: 

a) Sumário escrito do seu projeto de gestão em até 10 páginas, fonte Arial, corpo 

12, espaçamento 1,5; 

b) Currículo Lattes completo; 

c) Declaração de comprovação como revisor de periódicos científicos, dedicados 

à área da Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, de indexação internacional; 

d) Texto respondendo aos pré-requisitos (qualificações necessárias) dispostos 

acima, explicitando suas experiências em cada item. 

3. Os pré-selecionados (candidatos que comprovaram as demandas necessárias e 

obrigatórias) serão divulgados até o dia 02 de agosto de 2017 também no portal 

eletrônico dedicado (http://publicacoes.cardiol.br/portal/). 

1ª Fase 

A primeira fase de seleção definirá até 5 candidatos para cada periódico, que serão 

divulgados no portal eletrônico dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia até o dia 22 

de agosto de 2017. 

2ª Fase 

A segunda fase de seleção ocorrerá no dia 04 de setembro de 2017, na sede da SBC 

de São Paulo. Os candidatos farão uma apresentação oral de 15 a 20 minutos sobre 

as propostas de gestão, seguida de arguição oral.  

Resultado Final 

Será divulgado no dia 26 de setembro de 2017, no portal eletrônico dos Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia e Portal da SBC. 

 

 



 

Comissão Julgadora 

Será composta por 5 (cinco) membros, que serão definidos pelo ConPerc, com a 

seguinte composição: 

1 (um) Diretor Científico da SBC 

1 (um) Ex-editor-chefe dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia ou do International 

Journal of Cardiovascular Science. 

1 (um) Coordenador de Pós-graduação em Cardiologia ou Ciências Cardiovasculares 

2 (dois) Editores de periódicos científicos na área da saúde ou Gestores no campo 

das publicações científicas. 

Remuneração 

Cada editor-chefe fará jus da remuneração de R$ 5.000,00 mensais, sem vinculação 

de reajuste. 

Transição 

O período de transição para os novos editores-chefes será de 3 meses. 

 

Calendário: 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Marcus Vinícius Bolívar 

Malachias 

Presidente da Sociedade 

Brasileira de cardiologia 

 

 

Raul Dias dos Santos Filho 

Diretor Científico da Sociedade 

Brasileira de cardiologia 

Inscrições 23/06/17 a 23/07/17 

Divulgação dos Pré-selecionados 02/08/17 

1ª Fase de Seleção – Resultado 22/08/17 

2ª Fase de Seleção – Apresentação e Arguição 04/09/17 

Resultado Final 26/09/17 


