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EDITAL DO EXAME PARA 
ASCENÇÃO A MEMBRO
TITULAR

COORDENADOR: PROF. DR. FABIO NAHAS



BANCA EXAMINADORA

• 1 Coordenador

• 1 Vice-Coordenador

• 14 Membros



CONDIÇÃO FUNDAMENTAL

• Ser Membro da SBCP na categoria ASSOCIADO, com 

diploma emitido pela SBCP/CFM, pelo período mínimo de 

2 anos na data do exame



DICA

•Leiam o edital!!!!!



QUANDO E AONDE?

• Em Jornadas a serem divulgadas e no Congresso

Brasileiro de Cirurgia Plástica, contemplando todas as 

regiões do Brasil ao longo de 2 anos = nós iremos até

vocês



ANÁLISE DO TRABALHO CIENTÍFICO

• Enviar o trabalho pelo Sistema de Gestão de Publicações da 

RBCP (SGP: http://www.rbcp.org.br/sgp/ )

• Pode ser dissertações de Mestrado ou teses de Doutorado, 

desde que adequados ao edital do concurso e realizadas após 

a conclusão da residência de cirurgia plástica



ANÁLISE DO TRABALHO CIENTÍFICO

• O trabalho científico deverá versar sobre temas da 

cirurgia plástica, de forma a demonstrar a qualificação e 

experiência pessoal do candidato na especialidade

• Os trabalhos experimentais e de procedimentos 

menos invasivos poderão ser aceitos, a critério da 

Comissão.



ANÁLISE DO TRABALHO CIENTÍFICO

• O trabalho científico deverá estar de acordo com as 

normas da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica

• Relatos de caso não serão aceitos



1A. CHAMADA

• O trabalho será aceito para a 1a. Chamada após avaliação

• O Coordenador marcará o evento em que será realizada

a 1a. Chamada

• A apresentação na 1ª Chamada não poderá ser superior a 

6 meses da entrega do trabalho



1A. CHAMADA

• O candidato poderá ser arguido pelos membros da Comissão e se 

necessário, receberá orientação sobre correções a serem 

realizadas para a 2ª Chamada.

• Os candidatos que receberem aprovação unânime na 1ª 

Chamada, serão considerados aprovados, não havendo necessidade 

de apresentar seu trabalho novamente na 2ª Chamada.



1A. CHAMADA

• Os trabalhos que necessitarem de grandes correções durante a 1ª 

Chamada, poderão ser solicitados a nova apresentação preliminar, em 

outra oportunidade.

• O candidato que após realizar a 1ª Chamada, não concluir as 

correções solicitadas pelos membros e não apresentar o trabalho na 

2ª Chamada, no período de 06 meses, será considerado 

desclassificado



SOBRE A APRESENTAÇÃO ORAL

• O trabalho deverá conter pré, per e pós-operatório, e ser 

apresentado em no mínimo 8 e no máximo 12 minutos.

• Os trabalhos experimentais, procedimentos menos invasivos, 

deverão ter sido realizados totalmente pelo autor e devem 

versar sobre temas em cirurgia plástica



2 A. CHAMADA

• Após concluir as correções do trabalho apresentado na 1ª 

Chamada, o candidato está apto para apresenta-lo na 2ª Chamada

• Em geral é realizada no mesmo evento da apresentação da 1ª. 

Chamada

• Cumpre as mesmas regras da 1ª. Chamada, verificando-se se as 

correções sugeridas pela banca foram realizadas 



RESULTADO

• O resultado final será divulgado em sessão plenária em dia e 

horário a ser divulgado pela Comissão de Titular, durante o 

Evento



BOA SORTE A TODOS OS CANDIDATOS


