
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL 

– SBNPE – 

 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO  

 

 

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL - 

SBNPE, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 42.567.032/0001-13, com sede na Rua Abílio Soares, nº 233, 

Conjunto 144, Paraíso, São Paulo – SP, vem por meio do presente EDITAL 

tornar pública a abertura do processo seletivo para o cargo de Editor Chefe da 

Braspen Journal. 

 

1) DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA: 

- Ser Membro da BRASPEN-SBNPE, Titulares ou não, e estar quite com 

sua anuidade 2018 e anos anteriores 

 - Ter título de Doutor 

- Ser orientador de teses em programa de Pós-graduação strictu sensu 

reconhecido pela CAPES 

- Ter um mínimo de 5 publicações indexadas no Scielo ou PubMed nos 

últimos 3 anos 

- Ter experiência em editoração de periódico científico (como Editor, 

membro de Comissão Editorial ou de Comissão Científica ou, ainda,  

como parecerista ad hoc 

- Ter espírito associativo, de equipe, ser líder e ter tempo para a 

organização editorial da Revista 

 

2) DA INSCRIÇÃO 

Os interessados deverão se inscrever através de email endereçado para 

contato@braspen.org impreterivelmente até o dia 06/06/2018 e, no ato 

da inscrição deverão apresentar os seguintes documentos: 

- Carta de intenção ao cargo de Editor Chefe reconhecendo que o cargo 

é voluntário e não é remunerado pela BRASPEN-SBNPE; 



- cópia do documento de identidade com foto; 

- cópia do comprovante de endereço; 

- cópia do CV Lattes; 

 

3) DA SELEÇÃO 

O novo Editor será escolhido por uma Junta (Banca) formada por 6 

membros escolhidos pelo Comitê Educacional e referendado pelo 

Presidente da BRASPN-SBNPE 

4) DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 08/06/2018, 

através do site eletrônico da BRASPEN-SBNPE: www.braspen.org 

 

5) DA POSSE 

O candidato escolhido será empossado em 11/06/2018 

 

 

São Paulo, 14 de maio de 2018 

 

 

_____________________________ 

Diogo Oliveira Toledo 

Presidente da BRASPEN-SBNPE 

 

 


