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EDITAL 

Abertura de 03 (três) vagas para Novos Acadêmicos Titulares da 

Academia Brasileira de Pediatria 

 

O Presidente e o Secretário da Academia Brasileira de Pediatria, profs. drs. Mário Santoro Júnior e 

Jefferson Pedro Piva, no uso das atribuições conferidas pelo Regulamento da Academia Brasileira 

de Pediatria, comunicam as vacâncias das cadeiras para Acadêmicos Titulares: 

• Cadeira nº 3 patrono Antônio Fernandes Figueira 

• cadeira n° 5 patrono Prof. Luiz Pedro Barbosa 

• cadeira nº 27 patrona Profa. Amélia D.C. de Macedo Ribeiro 

 

Os interessados deverão se inscrever como candidato(a) no processo eleitoral para 

preenchimento das vagas e deverão atender aos seguintes requisitos constantes no Regulamento 

da Academia Brasileira de Pediatria: 

Art. 26º São condições para concorrer à vaga: 

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

II – ser associado titular da 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 pesquisa, ou dedicar-se ou ter-se dedicado à ações comunitárias – comprovadas por 

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

estar da criança e do adolescente; 
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IV – não ter sido objeto de qualquer das ações elencadas no Artigo 8º, inciso IV, alíneas “a” a “d”. 

 

Os candidatos em cumprimentos ao Art. 27 deverão a ficha de inscrição (anexa) com os receptivos 

documentos nela citados até o dia 26 de julho de dois mil e dezenove, via sedex à Academia 

Brasileira de Pediatria situada na Rua Santa Clara, 292 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ – Cep: 

22041-012. 

 

A eleição dos novos Acadêmicos Titulares ocorrerá  durante a 39º Assembleia Geral da Academia 

Brasileira de Pediatria, que será realizada no 39° Congresso Brasileiro de Pediatria, o qual ocorrerá 

na cidade de Porto Alegre/RS. 

Regulamento da Academia Brasileira de Pediatria encontra-se disponível no site da ABP 

https://www.sbp.com.br/academia-brasileira-de-pediatria/  

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

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

                                                   Rio de Janeiro, 27 de Maio de 2019 

                                                                              

     Mário Santoro Júnior                                                                     Jefferson Pedro Piva 

               Presidente                                                                                       Secretário 
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