
 
 

I Concurso para Seleção do Editor-Chefe da Revista Norte 

Nordeste de Cardiologia 

 

A Revista Norte Nordeste de Cardiologia é o periódico oficial da 

Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia. A missão deste periódico é 

divulgar conteúdos científicos produzidos pelos Editores, coeditores, 

membros do conselho editorial e pelos colegas da sociedade por meio de 

convite do editor; fomentar o debate científico na área da Cardiologia 

através do estímulo à publicação de artigos de revisão, artigos 

comentados, editoriais, relatos de casos, memórias da Sociedade Norte 

Nordeste de Cardiologia e outros; assim como veicular os trabalhos 

premiados nos congressos das locais e da regional NNE da SBC.  

O periódico está disponível em formato eletrônico, em PDF, 

possibilitando o acesso ao periódico de forma integral nos principais 

sistemas de acesso à mídia eletrônica. A versão on-line da revista tem 

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 e ao 

engrandecimento da Sociedade NNE da SBC. 

 

Revista Norte Nordeste de Cardiologia 

A Revista Norte Nordeste de Cardiologia (RNNC) é um periódico 

de edição trimestral, com praticamente 10 anos de história como o 

principal veículo de divulgação das atividades científicas da Regional Norte 

Nordeste de Cardiologia e pesquisas científicas comentadas nos diversos 

temas relacionados à expertise dos associados colaboradores. Publicado 

no idioma em português e com número de ISSN 2446-838X. Os artigos 

publicados são atualmente divididos em 08 áreas temáticas, cada uma 

delas coordenada por um Coeditor: Cardiologia Clínica, Cirurgia Cardíaca, 

Cardiologia Intervencionista, Cardiologia Pediátrica, Métodos Diagnósticos 

por Imagem, Arritmias e Dispositivos Eletrônicos Implantáveis, Cardiologia 

do Exercício, Memórias da Cardiologia do NNE.  

 

 



 
 

Características do cargo de Editor-Chefe da Revista Norte Nordeste 

de Cardiologia 

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

a) Ser associado da SBC há mais de 5 anos. 

b) Possuir o Título de Especialista em Cardiologia. 

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 e da SBC-NNE. 

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. O Editor-chefe da RNNC fará parte da mesa diretora nos congressos da 

Regional NNE de Cardiologia.  

3. O mandato do Editor-chefe será de 5 anos, sendo permitida uma 

recondução através de concorrência por edital público. 

4. O Editor-chefe terá autoridade para determinar o conteúdo editorial de 

cada revista e o conceito de liberdade editorial deverá ser defendido 

pelos editores. A Diretoria da regional SBC/NNE 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. 

5. A função de Editor-Chefe da RNNC NÃO É REMUNERADA.  

 



 
 

Inscrição 

1. Formulário de Inscrição estará disponível no portal dedicado às 

Publicações Científicas da Regional NNE; 

(http://sociedades.cardiol.br/nn/revista/) do dia 30 de junho a 03 de 

agosto de 2020.  

2. O candidato deve anexar junto ao formulário: 

a) Sumário escrito do seu projeto de gestão em 01 ou NO MÁXIMO 02 

páginas, fonte Arial, corpo 12, espaçamento 1,5; 

b) Currículo Lattes completo e atualizado; 

c) Declaração de comprovação como revisor de periódicos científicos, 

dedicados à área da Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, de 

indexação internacional e nacional; 

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

dispostos acima, explicitando suas experiências em cada item. 

Obs: a ficha de inscrição e os demais anexos deverão ser enviados ao 

email da sociedade norte nordeste de cardiologia: snnc@cardiol.br, que 

encaminhará os documentos para a banca julgadora.   

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

necessárias e obrigatórias) serão divulgados até o dia 03 de agosto de 

2020 também no portal eletrônico dedicado 

(http://sociedades.cardiol.br/nn/). 

 

Análise curricular 

A análise curricular definirá o candidato vencedor, que será divulgada no 

portal eletrônico da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia 

(http://sociedades.cardiol.br/nn/. 

Os currículos com análise das qualificações acadêmicas serão analisados 

pela banca julgadora. O concurso será definido preferencialmente nessa 

fase única de avaliação curricular. Caso a banca considere necessário, será 

programada uma segunda fase com Arguição virtual para data a ser 

divulgada entre setembro e outubro. Por meio de vídeo conferência, os 
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candidatos farão uma apresentação oral de 15 a 20 minutos sobre as 

propostas de gestão, seguida de arguição oral. 

 

Resultado Final 

Após finalização da análise curricular o resultado final será divulgado no 

portal eletrônico da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia.  

 

Comissão Julgadora 

Será composta por 5 (cinco) membros, que serão definidos pela diretoria 

da Sociedade NNE de Cardiologia, com a seguinte composição: 

1 (um) Diretor Científico da SBC – NNE. 

2 (dois) Editores-chefes da Revista Norte Nordeste de Cardiologia (gestão 

atual e passada). 

2 (três) Membros da SNNC de notório saber e comprometimento com as 

atividades da SNNC. 

Banca Julgadora:  

Gilson Soares Feitosa - Presidente 

Antônio Carlos Sobral Souza - Membro 

Aristóteles Comte de Alencar Filho - Membro 

Carlos Eduardo Batista de Lima - Membro 

Luiz Eduardo Fonteles Ritt - Membro 

 

Transição 

O novo Editor-chefe assumirá a função no dia 01 de janeiro de 2021. 
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Cordialmente, 

 

 
 
 
 
Nivaldo Menezes Filgueiras Filho 
Presidente da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia 
 

 

 

Luiz Eduardo Fonteles Ritt  
Diretor Científico da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia 
 
 
 
 
 
 
Carlos Eduardo Batista de Lima  
Editor-Chefe da Revista Norte Nordeste de Cardiologia 

 

 

Inscrições Abertas até  

03/08/2020 

Divulgação dos Pré-selecionados 10/08/2020 

Resultado Final 17/08/2020* 


