
 

Edital de chamada para consultores  
 

Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central 
 A PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL está selecionando doutores e doutorandos 

interessados em fazer parte do corpo de consultores da Revista da PGBC, ISSN 2595-0894, nível B2, 
na classificação Qualis da CAPES. 

A Revista da PGBC tem por objetivo divulgar trabalhos jurídicos relacionados com as áreas de 
atuação do Banco Central, publicando artigos que tenham por objeto o estudo, a reflexão e a 
investigação de temas relacionados ao Direito Econômico da Regulação Financeira. Além disso, a 
critério do Conselho Editorial, também são aceitos trabalhos que discorram sobre temas de interesse 
do Banco Central enquanto órgão da Administração Pública. 

A revista tem periodicidade semestral, com edições nos meses de junho e dezembro de cada ano, 
sendo disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central:  https://revistapgbc.bcb.gov.br.  

 A Revista da PGBC possui fluxo contínuo de submissões e conta com importantes acadêmicos do 
Direito Público em seu Conselho Editorial. Destaca-se que a função de consultores de uma revista 
pode ser inserida no currículo lattes do avaliador como produção técnica. 

 Assim, solicita-se aos interessados e que tenham disponibilidade em avaliar artigos da Revista da 
PGBC, que realizem seu cadastro, assinalando o perfil de Avaliador, no endereço eletrônico da 
Revista: https://revistapgbc.bcb.gov.br/index.php/revista/user/register.    

 Para realização do cadastro, o interessado deve incluir, inicialmente, as seguintes informações:  

1. Nome completo 
2. E-mail; 
3. Instituição de ensino que está filiado. 
 
Após a confirmação do cadastro, o interessado deve complementar as informações de seu Perfil (canto 
superior direito da página), indicando:  
 
4. Dados de identificação e contato (abas “Identificação” e “Contato”); 
5. Disciplina ou disciplinas em que pode avaliar (aba “Papéis”); 
6. Breve biografia com titulação e qualificações, incluindo os idiomas nos quais pode avaliar e o 

Link para a plataforma Lattes (aba “Público”). 
 
Em caso de dúvidas e/ou dificuldades, enviar mensagem de e-mail para revista.pgbc@bcb.gov.br.  
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