
1 
 

Bolsa de Residencia para Candidatos da América Latina em Hemostasia e Trombose Pediátrica 

OBJETIVOS: 

Esta bolsa oferecida pelo The Hospital for Sick Children (SickKids), na subespecialidade de Hemostasia e 

Trombose Pediátrica, é direcionada para médicos latino americanos, em início de carreira, que desejam 

estudar e se especializar em Hemostasia e Trombose Pediátrica. O programa visa promover o 

conhecimento e a experiência em métodos clínicos e laboratoriais de coagulação, e introduzir conceitos 

relacionados à pesquisa clínica neste campo. O programa oferecerá treinamento por dois anos, que 

ocorrerão no SickKids em Toronto, Ontário, Canadá. Os critérios de elegibilidade incluirão os seguintes 

(veja abaixo). 

ELEGIBILIDADE: 

1- Os candidatos devem ser um hematologista pediátrico com menos de cinco anos de conclusão do 

treinamento de subespecialidade clínica ou um estagiário de Hematologia-Oncologia Pediátrica em vias 

de concluir seu treinamento em Hematologia-Oncologia Pediátrica, até o final de junho de 2021 

2- Os candidatos devem ter cidadania latino-americana 

3- Os candidatos devem ser capazes de ler, escrever e falar em inglês (com aprovação pelos exames 

TOEFL ou IELTS; grau de aprovação (nota de corte), a ser ditado, de acordo com o Gabinete Médico de 

Pós-graduação [PMGE] da Universidade de Toronto) 

4- Os candidatos não podem ser empregados por uma empresa farmacêutica, biomédica, de dispositivos 

médicos ou qualquer outra empresa / organização com fins lucrativos 

5- Os candidatos devem cumprir as condições, diretrizes e requisitos de relatórios do The Hospital for 

Sick Children 

6- Os candidatos devem fornecer uma cópia do seu curriculum vitae (CV), em inglês, abrangendo sua 

pre-graduação,  graduação, e pós-graduação, incluindo sua experiência clínica, laboratorial, e de 

pesquisa anterior no campo de Trombose Pediátrica e Hemostasia. Além disso, todos os projetos em 
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andamento, incluindo resumos apresentados e / ou aceitos para apresentação ou publicação, devem ser 

listados. Da mesma forma, apresentações em fóruns locais, municipais, estaduais, nacionais, ou 

internacionais, também devem ser numeradas 

7- Graus adicionais obtidos durante o treinamento do candidato devem ser incluídos no CV 

TERMOS E CONDIÇÕES: 

Os candidatos devem atender às seguintes condições: 

1- Envio de um formulário de inscrição preenchido até 30 de abril de 2021 

2- As inscrições devem ser enviadas para o link https://surveys.sickkids.ca/surveys/?s=spDYhiN7Qm 

3- Apresentação do curriculum vitae (em inglês) 

4- Três cartas de apoio ao pedido de bolsa redigidas em inglês. Uma das cartas deve ser do diretor do 

programa deresidência ou do diretor do programa de bolsas do programa da instituição de treinamento 

original do candidato 

5- Compromisso do candidato de retornar ao trabalho na América Latina, em tempo integral, 

imediatamente após a bolsa por pelo menos dois anos 

6- Ao final do treinamento, o candidato deverá enviar, pelo menos, um abstrato para congresso 

internacional, e um manuscrito científico para publicação em avaliação por pares, em até 6 meses após 

o término da bolsa 

FINANCIAMENTO: 

O bolsista selecionado receberá um salário integral, pelo hospital, para custear o treinamento por dois 

anos. A bolsa será recebida no The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontário, Canadá 

O financiamento será fornecido de acordo com o salário padrão oferecido aos bolsistas de sub-

especialidade do departamento da divisão de Hematologia / Oncologia da SickKids. Digno de nota, com 

este salário, os residentes  são totalmente auto-suficientes para pagar pela sua acomodação, e pelas 

despesas de manutenção durante o período de bolsa 
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SELEÇÃO 

As inscrições para este ciclo serão analisadas por um subcomitê, ad-hoc, formado pelo Dr. Jorge David 

Aivazoglou Carneiro (Instituto da Criança do Hospital das Clínicas / Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo), Dra. Laura Avila (SickKids / Universidade de Toronto ), e Dr. Leonardo R. 

Brandão (SickKids / University of Toronto). As inscrições serão tratadas como documentos confidenciais 

e serão analisadas apenas pelos membros do comitê de seleção. As candidaturas serão classificadas com 

base nos seguintes critérios: 

• Primeira etapa (triagem de todos os candidatos): 

1- Histórico acadêmico (ou seja, revisão do currículo e cartas de recomendação) 

2- Potencial de contribuição para o desenvolvimento da Hemostasia e Trombose Pediátrica na América 

Latina 

• Segundo etapa: 

1- Entrevista Remota I 

 a) Avaliação do candidato 

 b) Breve arguição de conhecimento (questões de prática clínica durante entrevista remota) 

• Terceira etapa:  

1- Entrevista Remota II 

a) Avaliação do candidato com: i) diretora do programa de subespecialidade SickKids (Dra. 

Suzan Williams), ii) diretor do programa de Trombose (Dr. Brandão), e com iii) membros 

do programa de Hemostasia-Trombose da SickKids 


