DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
Anuário Antropológico
Seleção para estagiário(a)

O Anuário Antropológico é o periódico acadêmico do Departamento de Antropologia da Universidade de
Brasília. Ele foi iniciado em 1977 e hoje conta com o Qualis Periódico A2. Em dois números anuais, publica
artigos, resenhas, conferências, entrevistas e ensaios visuais e bibliográficos.
O AA está com uma vaga aberta de secretária editorial para auxiliar de modo direto e diário a Comissão
Editorial. A vaga é de estágio, prevê a carga horária de 30h semanais e a remuneração mensal de R$500,00.
As inscrições estarão abertas no período de 25/01/2019 a 25/02/2019.
Atribuições:
Acompanhar o fluxo editorial e auxiliar na triagem e revisão dos textos; apoiar a comunicação com editoras,
autoras e pareceristas; acompanhar as etapas de revisão de língua e diagramação dos textos; divulgar os
novos números do periódico em mídias sociais, sítios eletrônicos, eventos; acompanhar os processos de
indexação do periódico; preparar projetos de financiamento e relatórios de prestação de contas.
Requisitos para a candidatura:
 Matrícula regular no curso de graduação em Ciências Sociais;
 Domínio da ortografia e gramática do português;
 Proficiência básica de leitura em inglês e espanhol;
 Proficiência no programa Word e disposição para o aprendizado de outros programas e plataformas
de editoração.
 Disponibilidade de 30 horas semanais.
 Não estar já envolvida com outro estágio ou projeto de pesquisa/extensão.
Documentos a serem enviados, até a data final, para o endereço do periódico Anuário Antropológico
(revista.anuario.antropologico@gmail.com):
 Comprovante de matrícula no curso de graduação em Ciências Sociais;
 Curriculum Lattes atualizado;
 Histórico escolar e IRA;
 Um parágrafo (até 20 linhas) descrevendo o interesse pela vaga e indicando um texto, recentemente
publicado no AA (2018), que tenha particularmente agradado.
Etapas de seleção:
1. Envio dos documentos: Até 25/02/2019
2. Resultado da pré-seleção: 08/03/2019
3. Entrevistas: 11, 12 e 13/03/2019
4. Resultado final: 14/03/2019
Dúvidas e informações sobre a seleção podem ser encaminhadas ao endereço do Anuário Antropológico:
revista.anuario.antropologico@gmail.com
Comissão editorial
Christine Alencar, Silvia Guimarães e Soraya Fleischer

