
 
 

CONCURSO PARA COMISSÕES AVALIADORAS DO XXXVIII CBP 
 

Prezado Associado, 
 
Estamos iniciando o período de uma nova gestão a frente da Associação Brasileira de Psiquiatria -                
ABP e gostaríamos de convidá-lo a participar ativamente da nossa gestão contribuindo com a              
avaliação dos trabalhos que serão apresentados durante o próximo CBP. Por isso, dentro da              
premissa de trabalhar de forma democrática, estamos abrindo espaço para todos os associados             
participarem voluntariamente das Comissões Avaliadoras do XXXVIII Congresso Brasileiro de          
Psiquiatria - XXXVIII CBP que acontecerá entre os dias 21 e 24 de Outubro em Porto Alegre                 
– RS, no Centro de Eventos FIERGS. 
 
As Comissões Avaliadoras serão organizadas para as seguintes atividades:  
 
✔ Sessão de Pôster (Clique aqui para atribuições de membro desta Comissão);  
✔ Sessão de Casos Clínicos (Clique aqui para atribuições de membro desta Comissão); 
✔ Sessão de Laudos Psiquiátricos Forenses (Clique aqui para atribuições de membro desta            

Comissão); 
✔ Sessão de Vídeos – Mostra Competitiva (Clique aqui para atribuições de membro desta             

Comissão); 
✔ Cinepsiquiatria (Clique aqui para atribuições de membro desta Comissão); 
✔ Exposição Fotográfica (Clique aqui para atribuições de membro desta Comissão); 
✔ Concurso de Poesias da ABP (Clique aqui para atribuições de membro desta Comissão); 

 
Para participar de uma das Comissões de Avaliadoras do CBP é imprescindível ser Associado à               
ABP e estar em dia com suas obrigações junto a essa Associação. É necessário também possuir o                 
Título de Especialista em Psiquiatria conferido pela AMB/ABP.  
 
OBS: Para participar da Comissão Avaliadora para a Sessão de Laudos Psiquiátricos Forenses, é              
necessário também possuir o certificado da respectiva área de atuação conferido pela AMB/ABP. 
 
Cada Comissão Avaliadora será composta por Coordenador, Vice-Coordenador, e membros          
(avaliadores). 
 
Nossa intenção é que as decisões para o CBP sejam tomadas de acordo com o interesse dos nossos                  
associados.  
 
O prazo final para o envio de sua candidatura é até o dia 29 de fevereiro de 2020 e o pedido                     
deverá ser encaminhado para o e-mail congresso3@abp.org.br  
 
Junto ao pedido deve ser anexado o Currículo Lattes ou Currículo Vitae e a informação sobre                
qual Comissão Avaliadora tem interesse em participar voluntariamente. 

http://www.cbpabp.org.br/hotsite/wp-content/uploads/2020/01/Sessa%CC%83o-de-Po%CC%82steres-ATRIBUIC%CC%A7O%CC%83ES-DA-COMISSA%CC%83O-AVALIADORA.pdf
http://www.cbpabp.org.br/hotsite/wp-content/uploads/2020/01/Casos-Cli%CC%81nicos-ATRIBUIC%CC%A7O%CC%83ES-DA-COMISSA%CC%83O-AVALIADORA.pdf
http://www.cbpabp.org.br/hotsite/wp-content/uploads/2020/01/Laudos-Psiquia%CC%81tricos-ATRIBUIC%CC%A7O%CC%83ES-DA-COMISSA%CC%83O-AVALIADORA.pdf
http://www.cbpabp.org.br/hotsite/wp-content/uploads/2020/01/Sessa%CC%83o-de-Vi%CC%81deos-ATRIBUIC%CC%A7O%CC%83ES-DA-COMISSA%CC%83O-AVALIADORA.pdf
http://www.cbpabp.org.br/hotsite/wp-content/uploads/2020/01/ATRIBUIC%CC%A7A%CC%83O-DA-COMISSA%CC%83O-DO-CINE-PSIQUIATRIA.pdf
http://www.cbpabp.org.br/hotsite/wp-content/uploads/2020/01/Exposic%CC%A7a%CC%83o-Fotogra%CC%81fica-2.pdf
http://www.cbpabp.org.br/hotsite/wp-content/uploads/2020/01/Concurso-de-Poesias-1.pdf
mailto:congresso3@abp.org.br


 
 

CONCURSO PARA COMISSÕES AVALIADORAS DO XXXVIII CBP 
 

 
Todas as candidaturas recebidas serão avaliadas pela Comissão Científica Internacional (CCI) do            
XXXVIII Congresso Brasileiro de Psiquiatria e o resultado será disponibilizado até o dia 13 de               
março em nosso site.  
 
A seleção dos candidatos será feita com base na análise curricular, tempo de associação junto à                
ABP e também o tempo de experiência na área de interesse. 
 
Esperamos contar com a participação de todos.  
 
Juntos poderemos fazer muito mais pelo psiquiatra e pela psiquiatria! 
 
Cordialmente,  
 
Antônio Geraldo da Silva 
Presidente  
Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP 


