FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MEMBRO DOS DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS DA SBP
Categoria de Inscrição:
Membro do Conselho Científico:
Membro Permanente Participante:
Membro Participante Adjunto:

Identificação:
Nome:
CRM:
UF:
RG:
CPF:
Endereco:
Telefone:
Celular:
e-mail:

Titulação
Certificado de Residência Medica (Local e ano de conclusão) :
Certificado de Área de Atuação (Data de obtenção) :

Para candidatos a Membros do Conselho Científico (CC) dos Departamentos Científicos da
Ser associado adimplente nos últimos 5 anos:
Titulo de Especialista em Pediatria (Data de obtenção) :
Estar inscrito no DC há pelo menos dois anos:
Certificado de área de atuação (Data de obtenção) :
(nas áreas onde o certificado exista há 5 (cinco) anos ou
mais, sua posse é indispensável)
Ou estar vinculado e em atividade na área de atuação do
DC há no mínimo 5 (cinco) anos (palestrante em eventos,
participação em programas oficiais educativos ou
assistenciais)
Ter representatividade na área para a qual está sendo
indicado (docência, preceptoria ou similares, publicações,
assistência) , documentada por Curriculum Vitae avaliado
e assinado pelo Presidente de sua Filiada;
Ter participação comprovada no Departamento Científico
da Filiada ou da SBP
Ser indicado pela Diretoria da Filiada.
OBS.: É vedada a inscrição de Presidentes de Filiadas e membros da Diretoria.

Para candidatos a Membro Participante Permanente dos Departamentos Científicos
Ser associado adimplente da SBP:
Possuir Título de Especialista em Pediatria (TEP);
Possuir Certificado na Área de Atuação, adquirida em
serviço qualificado:

Ou experiência de dois anos como docente na área
específica e/ou especialidade conexa, em serviço
credenciado pelo MEC, ou reconhecido pela SBP:
Ou comprovar atividade assistencial reconhecida na área
de atuação há no mínimo 5 anos:
Ter a ficha de inscrição aprovada pela Diretoria da Filiada
e pela Diretoria dos Departamentos Científicos.

Membro Participante Adjunto dos Departamentos Científicos
Ser associado da SBP como sócio-adjunto
Possuir Titulo de Especialista na área
Ter a ficha de inscrição aprovada pela Diretoria
da Filiada e pela Diretoria dos Departamentos
Científicos.

