1‐ Objetivo
O propósito desta bolsa é proporcionar um período de treinamento intensivo em pesquisa
cardiovascular a cientistas ou médicos‐cientistas brasileiros que tenham compromisso com
instituições brasileiras e ótimas perspectivas de desenvolverem pesquisa de alta qualidade quando
do seu retorno ao Brasil.
O valor anual da bolsa será equivalente ao estabelecido para bolsas de pós‐doutorado pelo National
Institutes of Health. (Para os níveis atuais veja:
http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-12-033.html
O candidato deverá prover recursos para transporte e despesas adicionais.
2‐ Admissão
Como delineado a seguir, uma parte importante do processo de seleção é o compromisso, claro e
expresso em ofício, por parte da instituição brasileira, de receber o candidato após seu retorno e
apoiá‐lo em pesquisa cardiovascular, incluindo se possível, determinando que parte de sua carga
horária seja exclusiva para pesquisa. Além da instituição, o próprio candidato deverá demonstrar o
seu compromisso com pesquisa, também formalizado em ofício.
3‐ Envio das propostas
Divulgação de detalhes do processo seletivo: http://cientifico.cardiol.br ou
http://www.brighamandwomens.org/cvcenter/Lemann_Fellowship.aspx
Período de inscrição para o processo seletivo: até às 17h00 do dia 31/12/2012
Número de bolsas concedidas: até 2
Início das atividades associadas à bolsa: entre março e julho de 2013
Duração da bolsa: 2 anos
Critérios de elegibilidade:
1)
a.
b.
2)

Serão elegíveis para esta bolsa candidatos que preencham um desses requisitos:
Médicos com residência em clínica médica ou cardiologia.
Cientistas com doutorado em pesquisa cardiovascular.
Será dada preferência a candidatos que demonstraram envolvimento e compromisso com
pesquisa cardiovascular. Pesquisadores em início de carreira terão prioridade.
3) Candidatos que já tenham realizado estágio de pesquisa nos Estados Unidos não são elegíveis
para concorrer à bolsa.
Documentos necessários para inscrição:
1) Curriculum vitae do candidato.

2) Carta de compromisso de autoridade institucional indicando comprometimento por parte da
instituição com a carreira do candidato, incluindo de que formas apoiará sua pesquisa (como
disponibilizando recursos financeiros para pesquisa, alocando parte da jornada de trabalho do
candidato exclusivamente para pesquisa) quando de seu retorno ao Brasil.
3) Ofício do candidato descrevendo os pormenores e o porquê de seu interesse em pesquisa
cardiovascular e como a bolsa contribuirá em sua carreira.
4) Três cartas de referência.

4‐ Coordenação do processo.
O processo seletivo será conduzido pelo Committee of Faculty Members of the Brigham and
Women’s Hospital, Cardiovascular Division presidido pelo Prof. Dr. Peter Libby.
A bolsa será gerida e administrada pelo programa de fellowships da Harvard Medical School e
contemplará os benefícios da divisão cardiovascular do Brigham and Women’s Hospital.
5‐ Forumulário de inscrição
O formulário de inscrição está disponível no endereço:
http://www.brighamandwomens.org/cvcenter/Lemann_Fellowship.aspx
Os documentos necessários para inscrição deverão ser digitalizados e enviados junto com o formulário
de inscrição.
Serão aceitas apenas as inscrições feitas em inglês e enviadas de forma eletrônica
(para o e‐mail:dlynn@rics.bwh.harvard.edu) até às 17h00 do dia 31/12/2012.
Mais informações podem ser obtidas com David Lynn através do e‐mail: dlynn@rics.bwh.harvard.edu ou
pelo telefone 00xx1‐617‐525‐4351 (EUA)

