FELLOWSHIP DE PESQUISA CLÍNICA DA SBOC
PARA JOVENS ONCOLOGISTAS 2017

Esta bolsa tem como objetivo oferecer aos jovens oncologistas
oportunidade de treinamento em pesquisa clínica em centros de câncer
fora do Brasil. Além de aprimorar ainda mais as habilidades e competências
desses jovens, a SBOC pretende fomentar a expansão de suas redes
profissionais por meio da colaboração com instituições de excelência. As
submissões devem ser feitas até 28 de fevereiro pelo e-mail
administrativosboc@sboc.org.br.

Modalidades de bolsa:

Ofereceremos para o ano de 2017 três modalidades de bolsas de pesquisa,
uma de um mês de permanência, outra de seis meses e, por fim, de um ano.
Cada participante receberá a quantia de US$ 1.500,00 por mês durante o
período de seu treinamento.

Requisitos para submissão:

O candidato deve:

Ser membro titular da SBOC com idade igual ou inferior a 40 anos no
momento da inscrição.
Ser proficiente em inglês (sujeito à comprovação).
Preferencialmente ter participado de projetos de pesquisa anteriormente.

O pedido deve incluir:
• Formulário de inscrição preenchido.
• Proposta de projeto de pesquisa clínica detalhada, incluindo prazos.
• Carta de motivação, incluindo as metas do projeto e como as técnicas
adquiridas serão usadas no instituto/país de origem.
• Carta de aceitação da pessoa responsável pelo projeto na unidade de
acolhimento (mentor).
• Carta da instituição de origem comprovando a liberação do
profissional pelo tempo pretendido e garantindo sua volta ao país.

Processo de revisão da submissão:

As candidaturas serão revisadas por um Comitê AdHoc da SBOC. Ele
compreenderá líderes no campo da oncologia clínica, radiação ou cirúrgica,
bem como cientistas translacionais e/ou básicos que desenvolvam pesquisa
em câncer e sejam vistos como pertinentes para integrar o Comitê, que
selecionará os candidatos depois de avaliar todos os aspectos da
submissão, a saber:
• Formação (Graduação, Extensão, Pós-graduação).
• Carta de motivação.
• Outras formações e publicações.
• Projeto de pesquisa.

• Qualidade da aplicação, estratégia geral, metodologia e análises
propostas dos dados de pesquisa, bem como e adequação para
atingir os objetivos específicos dentro do prazo de concessão.
• Viabilidade do projeto dado o calendário e o orçamento.

Caso a Comissão julgue necessário, o candidato poderá ser entrevistado.

O Comitê avaliará cada candidato levando em consideração os itens acima,
independentemente de raça/etnia, sexo, nacionalidade, ou opiniões
religiosas/políticas. Os candidatos selecionados terão que apresentar
relatório detalhado das atividades à SBOC em até 3 meses após seu retorno.
Além disso, deverão submeter artigos científicos para a revista Brazilian
Journal of Oncology em até quatro meses após seu retorno, a saber:

- Bolsa de um mês: artigo de revisão em tópico relacionado ao treinamento
obtido.

- Bolsa de seis meses: artigo de revisão em tópico relacionado ao
treinamento obtido e um artigo com dados originais.

- Bolsa de um ano: artigo de revisão em tópico relacionado ao treinamento
obtido, um artigo com dados originais e um caso clínico diferenciado.

A falha em cumprir com os termos aqui determinados acarretará na
devolução do valor total e integral da bolsa por parte do contemplado.

O contemplado também assume o compromisso de ceder imagem para
publicação no site e na revista da SBOC para divulgação da premiação.

Importante: Os pedidos incompletos não serão aceitos. Os candidatos serão
notificados sobre o resultado, aproximadamente, um mês após o prazo de
inscrição.
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