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EDITAL – TÍTULO DE TOXICOLOGISTA - TTox 

Anexo II – Ficha de Candidatura 

 

Eu, abaixo assinado, _____________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade RG n.º _______________________, Órgão emissor 

_____________, Data de Expedição ___________________, inscrito(a) no CPF(MF) sob 

nº_____________________________, venho por meio desta me candidatar a 

_______________ (concessão ou renovação) ao Título de Toxicologista da Sociedade 

Brasileira de Toxicologia (TTox-SBTox) na qualidade de membro 

________________________ desde ________, e declaro que: a) concordo com todos os 

termos do Edital do TTox-SBTox; b) atendo TODAS as exigências previstas no item 2 do 

Edital do TTox-SBTox e, caso não a minha candidatura será automaticamente 

desconsiderada, serei automaticamente eliminado e não terei direito ao reembolso do valor 

pago. 

 

ITEM QUESITOS 
PONTOS 

APRESENTADOS 

1 
Título de Residência em instituições reconhecidas pelo Ministério da 

Educação com pesquisa em Toxicologia obtido no período. 
 

2 
Título de Especialista em instituições reconhecidas pelo Ministério da 

Educação com pesquisa em Toxicologia obtido no período. 
 

3 
Título de Mestre em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação 

com pesquisa em Toxicologia obtido no período. 
 

4 
Título de Doutor em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação 

com pesquisa em Toxicologia obtido no período. 
 

5 
Certificado de Estágio Pós-doutoral em Toxicologia no período. Máximo 2 

semestres. 
 

6 

Artigo de natureza científica ou técnica publicado em revistas indexadas 

(ou com aceite por escrito), quando 1º ou último autor/correspondente no 

período. Fator de impacto > 5.0. Máximo 3 artigos. 

 

7 

Artigo de natureza científica ou técnica publicado em revistas indexadas 

(ou com aceite por escrito), quando 1º ou último autor/correspondente no 

período. Fator de impacto 3 - 5. Máximo 3 artigos. 

 

8 

Artigo de natureza científica ou técnica publicado em revistas indexadas 

(ou com aceite por escrito), quando 1º ou último autor/correspondente no 

período. Fator de impacto 0.5 - 3. Máximo 3 artigos. 

 

9 

Artigo de natureza científica ou técnica publicado em revistas indexadas 

(ou com aceite por escrito), quando coautor no período. Fator de impacto > 

5. Máximo 3 artigos. 
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10 

Artigo de natureza científica ou técnica publicado em revistas indexadas 

(ou com aceite por escrito), quando coautor no período. Fator de impacto 3 

- 5. Máximo 3 artigos. 

 

11 

Artigo de natureza científica ou técnica publicado em revistas indexadas 

(ou com aceite por escrito), quando coautor no período. Fator de impacto 

0.5 - 3. Máximo 3 artigos. 

 

12 
Livro publicado impresso ou eletrônico (didático ou científico) no período 

– Com registro ISBN. 
 

13 
Capítulo de livro publicado impresso ou eletrônico (didático ou científico) 

no período - Com registro ISBN. Máximo 3 capítulos. 
 

14 
Organização de livro publicado (nacional ou internacional) impresso ou 

eletrônico (didático ou científico) no período - Com registro ISBN. 
 

15 

Apresentação de pôster em congresso e/ou resumo publicado em anais no 

período – O trabalho será pontuado apenas uma vez (como pôster ou como 

resumo). Máximo 10 pôsteres. 

 

16 

Apresentação de pôster no Congresso Brasileiro de Toxicologia e/ou 

resumo publicado em anais no período – O trabalho será pontuado apenas 

uma vez (como pôster ou como resumo). Máximo 10 pôsteres. 

 

17 

Apresentação oral ou tema livre em congresso científico ou de extensão em 

toxicologia realizados em âmbito nacional no período. Máximo 5 

apresentações. 

 

18 
Apresentação oral ou tema livre no Congresso Brasileiro de Toxicologia 

realizado em âmbito nacional no período. Máximo 5 apresentações. 
 

19 

Apresentação oral ou tema livre em congresso científico ou de extensão em 

toxicologia realizados em âmbito internacional no período. Máximo 5 

apresentações. 

 

20 Participação em Congressos Internacionais de Toxicologia no período.  

21 
Participação como ouvinte no Congresso Brasileiro de Toxicologia no 

período. 
 

22 

Participação como ouvinte em eventos científicos ou de extensão na área 

de Toxicologia realizados em âmbito nacional no período. Máximo 2 

participações. 

 

23 
Estágio profissional no exterior na área acadêmica/tecnológica no período. 

Máximo 12 meses. 
 

24 Prêmio "Medalha Professora Esther de Camargo Fonseca Moraes"  

25 Prêmio Jovem Toxicologista  

26 Prêmio ou Menção Honrosa - CBTOX - Máximo 5 premiações  

27 
Prêmio ou Menção Honrosa na área de toxicologia no período. Máximo 4 

premiações 
 

28 Ministrar palestra no período. Máximo 5 ministrações.  

29 Patente de produto/serviço na área de toxicologia obtida no período.  

30 
Participação na comissão organizadora do Congresso Brasileiro de 

Toxicologia no período. 
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31 
Participação na comissão científica do Congresso Brasileiro de Toxicologia 

no período. 
 

32 
Participação na organização de cursos, simpósios, jornadas, eventos 

científicos relacionados à Toxicologia no período. Máximo 2 participações. 
 

33 
Publicação oficial de domínio público de diretrizes técnicas relacionadas a 

Toxicologia no período. Máximo 2 publicações. 
 

34 

Atuação profissional como toxicologista (analista, especialista, perito, 

professor, entre outros) no período. Excludente ao item 35. Máximo 6 

semestres na concessão e 4 semestres na renovação. 

 

35 

Atuação profissional como toxicologista em cargo de chefia, diretor, entre 

outros, no período - Excludente ao item 34. Máximo 6 semestres na 

concessão e 4 semestres na renovação. 

 

36 
Responsável técnico como toxicologista no período. Máximo 6 semestres 

na concessão e 4 semestres na renovação. 
 

37 
Participação em Comissões de Saúde e Segurança do Trabalho, Ética, 

Biossegurança no período. Máximo 1 participação. 
 

38 
Membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Toxicologia - SBTox - 

Máximo 1 participação. 
 

39 
Membro do Conselho Consultivo e/ou Fiscal da Sociedade Brasileira de 

Toxicologia - SBTox - Máximo 1 participação. 
 

40 

Curso extracurricular/ Treinamento in company da área de Toxicologia 

promovido ou apoiado pela Sociedade Brasileira de Toxicologia - SBTox 

no período. 

 

41 
Curso extracurricular/ Treinamento in company realizado em âmbito 

internacional relacionados à área de Toxicologia no período. 
 

42 
Membro de outra Sociedade Internacional de Toxicologia - Máximo 2 

membresias. 
 

SOMA  

                                                            

  Local e Data _________________, _____________ 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome completo, assinatura 

 


