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EDITAL Nº 1/2021 
 
A Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC, fundada em 14 de agosto de 1943, criada e 
regida por estatuto próprio, inscrita no CNPJ sob nº. 31.444.094/0001-11, com sede no Av. 
Marechal Câmara, 160, 3º andar – Sala 330, centro – Rio de Janeiro, CEP: 20020-907, torna 
público edital de bolsas para a Pós-graduação lato sensu em Pesquisa Clínica, coordenada 
pela Prof. Renato Delascio Lopes em parceria com a Duke University. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. A Pós-graduação lato sensu habilita os profissionais da área da Saúde a exercer 
atividades de pesquisa clínica em diferentes campos de atuação, capacita estes 
profissionais a atuar direta ou indiretamente nas diferentes atividades relacionadas à 
pesquisa clínica dentro dos preceitos bioéticos e dos padrões de excelência científica. O 
curso terá duração de 12 meses e iniciará em 04 de agosto de 2021, com carga horária de 
360 horas. 
  
2. DAS BOLSAS 
 
2.1. O Brazilian Clinical Research Institute (BCRI), por meio da SBC, ofertará 05 bolsas 
integrais para o curso. 
 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONCORRÊNCIA ÀS BOLSAS 
 
3.1. Título de Especialista em Cardiologia (SBC/AMB) 
 
3.2. Sócio adimplente da SBC. 
 
3.3. Afiliação acadêmica (Mestrado/Doutorado/Pós-doutorado) ou carta de intenção para 
seguir carreira acadêmica e de pesquisa clínica. 
 
3.4. Análise curricular (envio do link do currículo Lattes). 
 
3.5. Entrevista para seleção dos 5 primeiros candidatos. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições poderão ser efetuadas única e exclusivamente via internet, no endereço 
eletrônico https://cardiol.typeform.com/to/ubC0Clr5, no período que compreende as 
primeiras horas do dia 13 de julho de 2021 até as 23h59min do dia 25 de julho de 2021 
observado o horário oficial de Brasília. 
 
4.2. Documentação e Informações exigidas: 
a) Cadastro do candidato 
b) CPF 
c) Comprovante de residência (conta de luz, de água ou telefone fixo).  

https://cardiol.typeform.com/to/ubC0Clr5


 

d) Carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM) OU Visto Provisório de Autorização 
para atuar nos Estados Federativos do Brasil; 
e) Certificado ou declaração de aprovação do Título de Especialista em Cardiologia. 
f) Para candidatos estrangeiros: além da documentação acima, deverão apresentar visto 
de residência permanente no Brasil, exceto para médicos provenientes de países membros 
do MERCOSUL. (Lei da Migração Nº 13.445/2017); 
g) Endereço da plataforma do Currículo Lattes; 
h) Afiliação acadêmica (Mestrado/Doutorado/Pós-doutorado) ou carta de intenção para 
seguir carreira acadêmica e de pesquisa clínica. 
i) É obrigatória, no ato da inscrição, cópia dos documentos acima. 
 
4. ANÁLISE CURRICULAR 
 
4.1. A análise curricular considera aspectos da formação técnica, produção científica e 
atividades de atualização em Cardiologia e/ou Pesquisa Clínica. 
 
4.2. Para efeito de contagem de pontos, a análise curricular será dividida conforme quadro 
explicativo a seguir:  

 

QUESITOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Mestrado em Ciências/Ciências da Saúde 3 

Doutorado em Ciências/Ciências da Saúde 4 

Pós-doutorado em Ciências/Ciências da Saúde  
5   

Carta de intenção 2  

Análise curricular (Lattes) 5 

Entrevista 5  
 

Importante: 
Será considerado como primeiro critério de desempate a afiliação acadêmica.  
 
Será considerado como segundo critério de desempate, o candidato mais idoso em dias.  
 
5. CARTA DE INTENÇÃO 
 
5.1. Poderão apresentar sua candidatura discentes cuja carta de intenção seja apresentada 
com assinatura de próprio punho e datada em 2021. 
 
5.2. O candidato deverá expor as motivações para realizar o curso, as perspectivas de 
aplicações futuras dos conhecimentos adquiridos no curso e o interesse de pesquisa. 
 
6. DA COMISSÃO DE JULGAMENTO 
 
6.1. Para o julgamento, será formada uma comissão, que será composta por três membros. 
 
7. DO CRONOGRAMA 
7.1. O certame obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

Atividade Previsão 

Inscrições 13/07/2021 a 25/07/2021 

Entrevistas 28/07/2021 a 29/07/2021 

Publicação dos resultados 30/07/2021 



 

Solicitação de recurso 31/07/2021 a 01/08/2021 

Resultado final 02/08/2021 
 

 
9. RESULTADO E CONFIRMAÇÃO 
O resultado será publicado no site do curso de pós-graduação e o candidato terá 02 dias 
após a publicação do resultado para a confirmação através do contato: 
cientificosbc@cardiol.br. Ultrapassado esse prazo sem que haja manifestação de 
aceitação, a SBC declarará a desclassificação do candidato e convidará para ocupar a vaga, 
também por publicação no site SBC, o 1º candidato de melhor colocação na ordem 
sucessiva de classificação, concedendo-lhe 02 dias para aceitação, procedimento que será 
repetido até o preenchimento de todas as vagas. 
 
Site:  
https://www.portal.cardiol.br/ 
 
Contato: 
cientificosbc@cardiol.br 
Tel.: (21) 99422-4312 e (21) 99386-3961. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cientificosbc@cardiol.br
https://www.portal.cardiol.br/
mailto:cientificosbc@cardiol.br


 
ANEXO I 

 

PARA RECURSO: 

À Comissão Julgadora 

Data:____/____/____  

Nome candidato: ________________________________________________________  

 

Justificativa (até 500 palavras): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________ 

Somente aceitos os recursos enviados no prazo descrito neste edital. 

 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

Nome por extenso: _________________________________________________________ 

 

 

 

 


