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EDITAL 

 

Abertura de vaga para Novo (a) Acadêmico (a) Titular da 

Academia Brasileira de Pediatria 

 

O Presidente e o Secretário da Academia Brasileira de Pediatria (ABP), Mário Santoro Júnior e 

Jefferson Pedro Piva, no uso das atribuições do Regulamento da Academia Brasileira de Pediatria 

(ABP), comunicam a vacância da cadeira de Acadêmico Titular n 22, cujo patrono é o Prof. João 

Carlos de Souza, conforme regras e condições estabelecidas neste edital. 

 

Os interessados em se inscrever como candidato (a) para preenchimento da vaga de Acadêmico 

(a) Titular deverá atender aos seguintes requisitos do Regulamento da Academia Brasileira de 

Pediatria:  

Art. 22. São condições para concorrer à vaga: 

I) ser médico pediatra com pelo menos vinte anos de exercício da especialidade;  

II) ser associado titular da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em pleno gozo de seus direitos 

sociais por pelo menos quinze anos;  

III) atuar ou ter atuado em associações médicas, exercer ou ter exercido atividades científicas, de 

ensino ou de clínica, ou dedicar-se ou ter-se dedicado a ações comunitárias – comprovadas por 

documentos, títulos ou trabalhos publicados – que indiquem efetiva contribuição para o bem estar 

da criança e do adolescente;  

IV) ter postura ética. 
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No período de 23 de Janeiro de 2018 a 21 de Fevereiro de 2018, considerando um prazo de 30 

(trinta) dias, os candidatos deverão enviar, via Sedex, à Secretaria da ABP, situada na Rua Santa 

Clara, 292, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22041-012, os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição; 

b) Documentos do art.22. 

 

A eleição do (a) novo (a) Acadêmico (a) Titular ocorrerá na primeira reunião ordinária  da 

Assembleia da Academia Brasileira de Pediatria (ABP), que se seguir após o encerramento do 

presente Edital. 

 

Informações adicionais podem ser obtidas na secretária da ABP, pelo telefone (21) 2548-1999 ou 

e-mail: abp@sbp.com.br. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 23 de janeiro de 2018. 

                                                                          

                 Mário Santoro Júnior                                                             Jefferson Pedro Piva 

Presidente da Academia Brasileira de Pediatria          Secretário da Academia Brasileira de Pediatria 
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