
  
O CBR te levará para Zaragoza na Espanha em 2020 

 

O CBR oferecerá, por meio de sua parceria com o Colégio 

Interamericano de Radiologia (CIR), 30 inscrições gratuitas para que seus 

associados participem do 35º Congresso da Sociedade Espanhola de 

Radiologia Médica - SERAM 2020 (https://www.seram2020.com/), que será 

realizado em Zaragoza, na Espanha, de 21 a 23 de maio de 2020. 

 

Regulamento: 

 

O critério de escolha será o de melhor classificação, de acordo com os critérios 

de pontuação, mencionados abaixo. 

 

1. Critérios de Elegibilidade: 

- Jovens radiologistas com até 40 anos de idade; 

- Ser associado adimplente do CBR; 

- Médicos Residentes e Aperfeiçoandos em Programas de Residência ou 

Aperfeiçoamento devidamente reconhecidos pelo MEC/CBR;  

- No caso de Médicos cursando a Residência e/ou o Aperfeiçoamento (R1 a 

R4), estes devem estar, obrigatoriamente, cadastrados no CBR. 

 

2. Especial para os Residentes: 

Entre os 30 inscritos, o CBR selecionará 3 residentes para fornecer, além das 

inscrições, passagem aérea de ida e volta para Zaragoza, na Espanha, durante 

o período do evento. 

 

3. Inscrições: 

- As inscrições serão recebidas, exclusivamente, pelo e-mail 

educacao@cbr.org.br 



  
- Enviar o nome completo do candidato, número do CPF e no assunto do e-mail 

colocar: CONGRESSO SERAM.  

- Período: de 20 de dezembro de 2019 até 15 de janeiro de 2020.  

- Os candidatos deverão enviar anexo ao e-mail: 

1) Curriculum Vitae (ou Lattes), com os devidos comprovantes listados no 

ANEXO I. 

2) Carta de recomendação da chefia imediata, no caso de residente e/ou 

aperfeiçoando; 

3) Carta com exposição dos motivos e do interesse em participar no SERAM 

2020. 

 

4. Número de Vagas: 

- 30 vagas para residentes/aperfeiçoandos e jovens radiologistas 

- Os critérios de pontuação serão considerados em separado para cada grupo 

(vide anexo I). 

 

5. Critérios de Seleção: 

- Somente serão analisados os pretendentes que enviarem os documentos 

listados no item 3, para o e-mail educacao@cbr.org.br, até 15/01/2020:  

 

5.1 Critérios de Pontuação: 

- O Anexo I explicita os critérios de pontuação.  

Serão considerados critérios de desempate: 

 

a) Para os Jovens Radiologistas: 

- Maior pontuação em Produção C&T 

- Ter participado em maior número de eventos em RDDI 

- Maior idade 

b) Para os Médicos Residentes e/ou Aperfeiçoandos: 

- Maior média das notas na prova/Avaliação Anual dos Residentes 



  
 

5.2 A banca examinadora será composta pelos seguintes Professores 

Doutores: Henrique Carrete Jr. – Presidente do CIR, Alair Sarmet Santos – 

Presidente do CBR, Valdair Muglia – Diretor Científico do CBR e Alexandra 

Monteiro – 1ª Secretária do CBR.  

5.3 Calendário: 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 20/12/2019 até 15/01/2020 

Resultado 23/01/2020 

Recursos 24/01/2020 

Resultado final 27/01/2020 

 

- A divulgação dos selecionados (30 inscrições) e dos ganhadores das 

passagens aéreas será feita a partir do dia 27 de janeiro de 2020. 

- Após o dia 27 de janeiro, o CBR contatará os selecionados para os devidos 

procedimentos (solicitação de dados e outras informações necessárias). 

 

 

ANEXO I – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

 

I.A Jovens Radiologistas 

 

REQUISITOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

 

 

Formação 

profissional  

 

Atividades na graduação 

(Iniciação Científica Júnior, 

Iniciação Científica, Iniciação 

Tecnológica, Monitoria ou 

Estágio complementar 

2 pontos para 

cada atividade 



  
 Residência Médica  

concluída   

5 pontos 

Especialização concluída 

com o mínimo de 360 horas 

5 pontos 

para cada 

especialização 

Título de Mestre  5 pontos 

Título de Doutor 10 pontos 

 

Produção Técnico-

Científica 

Apresentações de trabalhos 

em congresso nacionais e/ou 

internacionais 

2  pontos  por 

cada apresentação 

Artigos publicados em 

periódicos indexados  

5 pontos para 

cada artigo  

Capítulo de livro com registro 

ISBN 

5 pontos para 

cada capítulo 

Registro de produtos e 

patentes  

5 ponto  para cada 

registro 

 

 

 

CBR 

Participação anual em 

congressos do CBR 

10 pontos para 

cada participação 

Participação em cursos de 

atualização do CBR 

5 pontos para 

cada curso 

Participação nos webinários 

do CBR 

2 pontos para 

cada participação 

Participação em Congressos 

Internacionais em RDDI 

5  pontos para 

cada congresso 

internacional  

ENVIAR O COMPROVANTE DEVIDAMENTE DIGITALIZADO PARA 

CADA ITEM ACIMA  

 

 

I.B Residentes/Aperfeiçoandos 



  
 

REQUISITOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

 

 

Formação 

profissional  

 

Atividades na graduação 

(Iniciação Científica Júnior, 

Iniciação Científica, Iniciação 

Tecnológica, Monitoria ou 

Estágio complementar 

2 pontos para 

cada atividade 

 

Produção Técnico-

Cientifica 

Apresentações de trabalhos 

em congresso nacionais e/ou 

internacionais 

2  pontos  por 

cada apresentação 

Artigos publicados em 

periódicos indexados  

5 pontos para 

cada artigo  

Capítulo de livro com registro 

ISBN 

5 pontos para 

cada capítulo 

Registro de produtos e 

patentes  

5 ponto  para cada 

registro 

 

 

 

CBR 

Participação anual em 

congressos do CBR 

10 pontos para 

cada participação 

Participação em cursos de 

atualização do CBR 

5 pontos para 

cada curso 

Participação nos webinários 

do CBR 

2 pontos para 

cada participação 

Participação em Congressos 

Internacionais em RDDI 

5  pontos para 

cada congresso 

internacional  

ENVIAR O COMPROVANTE DEVIDAMENTE DIGITALIZADO PARA 

CADA ITEM ACIMA  

 


