
   
 

ADENDO 2 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 2 ao Edital publicado em 11 de março 

de 2017, referente a este prêmio.  

 

 

A partir desta data, no que se refere ao ítem 5 (INSCRIÇÃO), o prazo final da 

inscrição dos projetos foi prorrogado para até às 23h59min do dia 11/08/2017, 

e segue sendo realizada através do link: www.gbot.med.br/edital-premio-gbot 

disponibilizado no site do GBOT, conforme detalhado abaixo: 

 

 

 

5. INSCRIÇÃO 

 

5.1 O período de inscrição será das 08:00 do dia 11/03/2017 até  às 23h59min do dia 

11/08/2017, através do link: www.gbot.med.br/edital-premio-gbot 

disponibilizado no site do GBOT.  

Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site 

do GBOT (www.gbot.med.br).  

 

5.2 A inscrição do candidato deve ser feita mediante o preenchimento de formulário 

especifico, que se encontra no Anexo 1, o qual deverá ser impresso e enviado por 

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


   
email (lacog@lacog.org.br) e para o endereço descrito na Cláusula 11 deste edital 

juntamente com os seguintes documentos: 

- Cópia do Diploma; 

- Currículo Lattes; 

- Cópia da Carteira de Identidade; 

- Declaração da Instituição de regularidade junto ao programa de residência 

médica em oncologia clínica ou comprovação de ter completado a residência 

médica em oncologia nos últimos 3 anos antes da publicação do  edital. 

- Carta do chefe de serviço onde o trabalho será realizado com anuência do mesmo 

e compromisso de apoio na condução do estudo.  

- Proposta do Projeto devidamente preenchida nos termos da Cláusula 4ª deste 

Edital. 

 

5.3 Após envio do formulário de inscrição e de todos os documentos requeridos, 

assinados e escaneados, para lacog@lacog.org.br, o candidato receberá uma 

confirmação de recebimento por email em até 48 horas. Caso o candidato não o 

receba neste prazo, o mesmo deverá entrar em contato com GBOT/LACOG (item 

11 deste edital).   

A inscrição somente será considerada finalizada após o recebimento do e-

mail de confirmação. O não recebimento deste e-mail significa que a documentação 

não foi recebida e implicará na desclassificação do candidato. As inscrições serão 

aceitas no período das 08h00min do dia 11/03/2017 até  às 23h59min do dia 

11/08/2017.  

Para que a inscrição seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é 

necessário o envio de toda a documentação exigida (conforme item 5.2 deste 

edital) por email e através do correio, no prazo estipulado acima.  

A ausência de qualquer um dos documentos solicitados resultará na não-

homologação da inscrição de modo irreversível.  
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5.4 No dia 15/08/2017 será disponibilizada no site GBOT a relação nominal dos 

candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão fornecidas informações 

por telefone. 

 
 
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/

