Nº 02/2022/SBTox
EDITAL “PRÊMIO JOVEM TOXICOLOGISTA” 2022
O Prêmio “Jovem Toxicologista” da Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) tem
como objetivo premiar os trabalhos de maior destaque de autoria de jovens toxicologistas,
cuja premiação ocorrerá durante as edições do Congresso Brasileiro de Toxicologia
(CBTox).

1. Os requisitos para inscrição, critérios de avaliação e todos os procedimentos adotados
no âmbito do Prêmio “Jovem Toxicologista” estão descritos no Regulamento
disponível em https://www.sbtox.org/premios.
2. Estarão abertas as inscrições para concorrer ao Prêmio “Jovem Toxicologista” 2022
das 00h (Horário de Brasília) do dia 24 de janeiro de 2022 até às 23h59 (Horário
de Brasília) do dia 14 de março de 2022.

3. Para se inscrever, o(a) interessado(a) deverá atender aos requisitos e enviar os
seguintes documentos descritos no Regulamento previamente mencionado para o email cjtoxsbtox@gmail.com:

3.1. Documentação necessária para inscrição em todas as categorias:
● Ficha

de

inscrição

preenchida

disponível

no

site

da

SBTox

(www.sbtox.org/premios)
● Cópia digitalizada do RG
● Comprovante oficial de inscrição no CBTox.
3.2. Documentação específica necessária para inscrição nas categorias “Melhor
Apresentação Oral” e “Melhor Apresentação em Formato de Pôster”:
● Uma cópia eletrônica em formato PDF do resumo do trabalho
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3.3. Documentação necessária para inscrição na categoria “Melhor Artigo
Científico”:
● Uma cópia eletrônica em formato PDF da versão publicada do artigo
3.4. Documentação necessária para inscrição na categoria “Melhor Vídeo de
Divulgação Científica”:
● Link para o acesso ao vídeo em uma das seguintes plataformas:
○ Youtube, em modo não-público (de modo que não esteja disponível ao
público e permita apenas aos avaliadores o fácil acesso ao vídeo) OU;
○ Google Drive
● Alternativamente, uma cópia do vídeo em alta resolução poderá ser enviada
diretamente ao email cjtoxsbtox@gmail.com.

4. Documentações enviadas via correio ou via e-mail para qualquer outro endereço
vinculado à SBTox ou após o prazo NÃO serão consideradas.

5. Conforme descrito no Regulamento, os trabalhos inscritos na categoria pôster/oral,
que atendam aos requisitos e sejam selecionados na 1ª fase de avaliação, serão
posteriormente avaliados durante o congresso em maio de 2022.

6. Para as demais categorias (artigo e vídeo), os trabalhos serão avaliados previamente
à realização do congresso; durante o congresso, serão apenas divulgados os
vencedores destas categorias.
7. Cronograma:
24/01/2022 – 14/03/2022

Período de inscrições via e-mail

14/03/2022 – 08/05/2022

Período de avaliações do CJTOX

09/05/2022

Divulgação dos trabalhos aptos a concorrer ao Prêmio

28/05/2022

Anúncio dos vencedores e premiação durante a cerimônia de
encerramento do CBTox 2022

8. Para o esclarecimento de quaisquer informações, enviar

um e-mail para

cjtoxsbtox@gmail.com
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