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Seja um Editor Associado Júnior da revista Orbital 

 
A revista Orbital: The Electronic Journal of Chemistry, publicada trimestralmente pelo Instituto de Química – 
INQUI-UFMS instituiu o programa de editores associados juniores voluntários para facilitar o 
desenvolvimento de habilidades de revisão e atividades editoriais associadas de futuros mestres e doutores 
em ciências químicas.  

O programa de Pós-Graduação em Química concederá créditos pela atividade comprovada como Editor 
Associado Júnior da revista Orbital, de acordo com a Resolução no. 196, de 16 de novembro de 2020. 

Inicialmente serão abertas 03 vagas para alunos do PPGQUÍMICA, a partir do Primeiro Semestre de 2021. 

As seguintes tarefas serão atribuídas à função de Editor Associado Junior (Junior Associate Editor): 

• Análise preliminar das submissões com relação aos metadados informados; se atendem ou não as 
normas pré-estabelecidas da revista. 

• Realizar edição de layout dos artigos aceitos para publicação. 
• Cadastrar artigos publicados pela revista em indexadores. 
• Auxiliar os editores nas atividades editoriais. 

Requisitos: 

• Ser aluno ou aluna matriculado(a) regularmente no Programa de Pós-graduação em Química. 
• Ter tempo para se dedicar pelo menos 10 horas semanais às atividades editoriais. 
• A língua inglesa não é obrigatória, mas é muito bem-vinda para facilitar trocas de mensagens com 

autores estrangeiros. 
• Ter conhecimento de informática básica: domínio de editores de texto como o Word e conhecer o 

ecossistema de tecnologia e suas integrações com as redes de internet, principalmente sobre 
navegar com segurança (Os candidatos selecionados terão um treinamento antes de iniciarem suas 
tarefas) 

O contrato será semestral e será renovado em comum acordo entre as partes. O trabalho é voluntário, 
portanto, não haverá nenhum tipo de remuneração.  

Para ter direito a um certificado e receber os créditos no PPGQUIMICA, o pós-graduando deverá cumprir no 
mínimo 10 h/semanais durante 6 meses. 

Interessados encaminhar currículo para o e-mail: editor.orbital@ufms.br até 28 de fevereiro de 2021. 
Entrevista via Google meet pode ser necessária. 

 
Adilson Beatriz 
Editor-in-Chief 
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