
Ficam convocados os Associados da Sociedade Brasileira de Urologia a participar do processo de seleção 
do novo Editor Chefe do Jornal Brasileiro de Urologia, conforme o processo definido nos artigos 12.2.1, 12.2.2, 
12.2.2.1, 12.2.2.2 e 12.2.2.3, do Regimento Interno da Sociedade. Os candidatos interessados em preencher 
o cargo deverão inscrever-se, a partir desta data e até o dia 01/06/2019, por meio de mensagem eletrônica 
enviada ao INT BRAZ J UROL (brazjurol@brazjurol.com.br), anexando cópia dos seguintes documentos: (i) 
currículo vitae; (ii) justificativa dos elementos que o qualificam para ser Editor Chefe do IBJU; (iii) proposta 
de projetos que irá implementar para o IBJU, durante os 04 anos de seu mandato. Na linha de assunto da 
mensagem eletrônica de inscrição deverá constar a seguinte expressão “Candidato a Editor Chefe Int. Braz 
J Urol”. A Diretoria da SBU nomeará Banca Examinadora que analisará a documentação apresentada pelos 
candidatos. Os candidatos regularmente habilitados receberão mensagem eletrônica com data, horário 
e local para entrevista com o a Banca Examinadora, durante o Congresso Brasileiro de Urologia 2019. 
Concluído o processo de avaliação dos candidatos habilitados, a Banca Examinadora indicará o candidato 
vencedor, baseando-se nos documentos apresentados pelo candidato no momento de sua inscrição; e na 
entrevista presencial. O anuncio do candidato vencedor ocorrerá no ato de encerramento do CBU. O Editor 
Chefe eleito deverá acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Editor Chefe em exercício, relativamente 
às edições número 05 e 06 de 2019 do IBJU, assumindo integralmente os trabalhos a partir de 01/01/2020.

Requisitos mínimos para candidatar-se ao cargo de Editor Chefe do IBJU:
a) Ser urologista TiSBU adimplente;
b) Ter Doutorado há mais de 5 anos;
c) Ter publicações em revistas com fator de impacto da Clarivate (Web of Science) e no INT BRAZ J UROL;
d) Ter comprovada experiência editorial (inclusive como revisor);
e) Enviar currículo vitae (com ênfase na produção editorial e científica);
f) Enviar justificativa explicitando as razões pelas quais deseja ser Editor Chefe; e
g) Apresentar os projetos que pretende implementar no IBJU durante seu mandato.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.
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