
   

 

ADENDO 1 AO EDITAL - 1° PRÊMIO RONALDO RIBEIRO DE 
PESQUISA CLÍNICA GBOT/LACOG 
 
 
O Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica (GBOT), o LACOG e a comissão científica 

e organizadora do 1° Prêmio Ronaldo Ribeiro de Pesquisa Clínica vem, através 

deste documento, tornar público o Adendo 1 ao Edital publicado em 11 de março 

de 2017, referente a este prêmio.  

 

A partir desta data, no que se refere ao ítem 3 (PÚBLICO A QUE SE DESTINA) e 3.1 

(REQUISITOS DO MÉDICO CANDIDATO), além dos médicos residentes da oncologia 

clínica e de oncologistas que tenham completado sua residência nos últimos 3 anos 

antes da publicação deste edital, estão convidados a participar e a inscrever seus 

trabalhos os médicos residentes de cirurgia torácica e radioterapia, assim como 

os profissionais desta área que tenham terminado sua residência nos últimos 3 

anos conforme abaixo: 

 

 
3. PÚBLICO A QUE SE DESTINA 

Este Edital referente ao 1º Prêmio Ronaldo Ribeiro de Pesquisa Clínica 

GBOT/LACOG destina-se a médicos residentes devidamente inscritos e 

cursando os programas de residência médica em oncologia clínica, cirurgia 

torácica ou radioterapia, reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência 

Médica do Brasil, ou oncologistas, cirurgiões torácicos e radioterapeutas que 

tenham completado sua residência nos últimos 3 anos antes da publicação deste 

edital. 

 

3.1 REQUISITOS DO MÉDICO CANDIDATO: 

I – Estar regularmente matriculado, e cursando um programa de residência médica 

em oncologia clínica, cirurgia torácica ou radioterapia reconhecido pela Comissão 



   

Nacional de Residência Médica do Brasil, ou ter completado sua residência nos 

últimos 3 anos antes da publicação deste edital; 

II – Apresentar Currículo atualizado, enviado e publicado na plataforma Lattes; 

 
Para este fim, passam a fazer parte da Comissão Científica além dos responsáveis 
previamente delegados: 
 
Ricardo Terra (Cirugião Torácico)  

Lilian Faroni (Radioterapeuta) 
 
 
Demais instruções e regras deste prêmio seguem conforme edital oficial publicado 
no site www.gbot.med.br. 
 
 
 
 

À disposição. 
COMISSÃO CIENTÍFICA 1º Prêmio Ronaldo Ribeiro de Pesquisa Clínica 

GBOT/LACOG. 

http://www.gbot.med.br/

