
 
 

Academia de Medicina da Bahia – Praça XV de Novembro, s/n – 
 Centro Histórico – CEP 40026-010 – Salvador – BA 

academia.medicina.ba@gmail.com 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PARA OUTORGA DO PRÊMIO PROF. DR. ROBERTO 

SANTOS 

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA LOPES, presidente da ACADEMIA DE MEDICINA DA BAHIA, no uso 

de suas atribuições, torna pública a instituição do CONCURSO para a outorga do PRÊMIO 

PROF. DR. ROBERTO SANTOS, criado e aprovado no presente exercício de 2018, em 

Assembleia Geral Extraordinária desta entidade, destinado ao autor do melhor Trabalho de 

Conclusão de Curso de Medicina (TCC) e contemplando médicos com até um ano de 

formados, exclusivamente em escolas médicas do estado da Bahia. 

O Prêmio, que consiste em medalha e certificado, tem sua abrangência no REGULAMENTO 

que é parte integrante do presente EDITAL e tem como objetivo incentivar a qualidade da 

pesquisa científica na graduação em Medicina. Abaixo seguem as normas básicas do processo 

de inscrição, avaliação e premiação. 

1. As inscrições permanecerão abertas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir 

de 03 de dezembro de 2018, data da divulgação do EDITAL, até 03 de março de 2019; 

2. A inscrição dos candidatos será feita presencialmente, para apresentação do trabalho 

e documentos pessoais e curriculares, que venham a ser solicitados pela Comissão 

Temporária de Procedimentos, Aplicação e Execução do Prêmio; 

3. Os trabalhos devem ser formatados na fonte VANCOUVER e a avaliação e  julgamento 

serão realizados exclusivamente por Membros  da Academia de Medicina da Bahia, 

especialmente designados; 

4. Somente serão aceitos trabalhos originais, não podendo ser inscritos trabalhos de 

revisão de literatura e relatos de caso; 

5. A banca examinadora não terá acesso a nenhum tipo de identificação dos autores dos 

trabalhos inscritos, sendo utilizadas senhas numéricas atribuídas a cada um, sem 

conhecimento do candidato e da banca; 

6. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

7. Informações adicionais deverão ser solicitadas para o e-mail 

academia.medicina.ba@gmail.com e, devido ao período de recesso acadêmico, o 

agendamento para inscrições será feito pelo telefone (71) 99185.1888. 

Salvador, 03 de dezembro de 2018. 

 

ACAD. ANTÔNIO CARLOS VIEIRA LOPES 

PRESIDENTE 
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