
  

Processo Seletivo para o Programa Jovens Lideranças Médicas 
Academia Nacional de Medicina. 

Vigência 2023-2028 

 
Introdução 

 
O Programa Jovem Lideranças Médicas (PJLM) da Academia 
Nacional de Medicina (ANM) foi iniciado em 2014 com o 
objetivo de fomentar um ambiente favorável à criação e 
implantação de ideias transformadoras para a medicina 
brasileira. Em conjunto com acadêmicos titulares, os membros 
do programa JLM participam das discussões e das atividades 
acadêmicas assim como na geração, implantação e viabilização 
de ações inovadoras.  
 
O Programa é inspirado no “Young Physician Leaders”, da Rede 
Global de Academias de Medicina, que desenvolve liderança 
entre os profissionais de saúde.  
 
O presente documento busca encontrar médicos com menos 
de 40 anos de idade, criadores de novas ideias em seus campos 
de atuação, tornando-se norteadores de novos caminhos para 
a medicina brasileira, de uma forma inspiradora, estimulante e 
dinâmica. 
 



  

O processo de seleção privilegiará diferentes perfis, com 
grande ênfase na igualdade de gêneros e incluindo qualidades 
EXCEPCIONAIS nas seguintes áreas:  
 

I. Acadêmica: doutorado, produção científica consistente e 
atividades de orientação e ensino;  

II. Assistencial: prática clínica ou cirúrgica e envolvido no 
aperfeiçoamento das condições assistenciais;  

III. Gestão, desenvolvimento de políticas de saúde e ações 
sociais.  

 
Requisitos para inscrição:  

 
i. Ser brasileiro, natural ou naturalizado e domicílio no 
Brasil; 

ii. Ter, no máximo, 40 anos até dezembro de 2022; 
iii. Enquadrar-se em um dos perfis de liderança listados 

acima; 
 
O Programa e o Jovem Líder da ANM deverão realizar as 
seguintes atividades: 
 

a. O programa deverá organizar pelo menos um simpósio em 
cada semestre com temas inovadores, 



  

b. O/A Jovem Líder deverá publicar artigo nos Anais da 
Academia Nacional de Medicina (original ou revisão). Para 
tal, será importante convidar um acadêmico para 
supervisionar a publicação. 

c. Participação em pelo menos um podcast ao ano 
abordando em 15 min um tema inovador relacionado a 
sua linha de pesquisa ou de trabalho. 
  
 

d. Participação, quando necessário, de atividades no exterior 
representando a Academia Nacional de Medicina.  

e. Participação em pelo menos 75% das reuniões da 
Academia Nacional de Medicina no ano. 

 
O Jovem Líder que não participar de pelo menos 75% das 
Sessões da ANM, presencial ou remotamente, não fará jus ao 
Certificado e será excluído do programa ao final do ano 
Acadêmico. 
 
A inscrição no processo é voluntária e sem garantia de 
aprovação. Todo o processo é gratuito.  
 
Comitê de Seleção: 
 



  

Formado por Membros da Academia Nacional de Medicina e 
presidida pelo Presidente da ANM, Acadêmico Francisco 
Sampaio e pela Coordenadora do Programa Jovens Lideranças 
Médicas, Acadêmica Patricia Rocco.  
 
Os membros do Comitê de Avaliação são nomeados pela 
diretoria da ANM. 
 
Divulgação de resultados e informes sobre o processo seletivo:  
 
Todas as comunicações relativas ao processo seletivo serão 
realizadas com o envio de mensagens eletrônicas para o 
endereço fornecido pelo inscrito em seu cadastro. 
 
Etapa I: Envio das Candidaturas  

  
Integralmente online, com formulário disponível no site da 
ANM (http://www.anm.org.br), no período de 1 de outubro a 
15 de novembro  de 2022, e envio dos documentos listados 
abaixo, por e-mail para admsecretaria@anm.org.br 
 

Deve incluir: 
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• Currículo Vitae (modelo lattes) e eventual lista de 
atividades que possam servir para justificar a existência de 
atividades compatíveis;  

• Texto até 2 páginas, com breve descrição da sua formação 
educacional e experiência profissional/social; 

• Lista das 3 principais publicações do candidato; 

• Duas cartas de recomendação redigidas por profissionais da 
área da Saúde;  

• Declaração do candidato, em até duas páginas, justificando 
razão para concorrer e plano de trabalho para divulgação 
científica do Programa Jovens Lideranças Médicas a ser 
desenvolvido em 2 anos, se aceito; 

 
Etapa II – Divulgação dos Resultados  
 
Uma comunicação será feita por e-mail, a todos os candidatos 
selecionados.  
Os resultados do processo também serão divulgados em 
novembro no site da ANM (http://www.anm.org.br).   
 
 Informações Finais: 
 
Todas as informações fornecidas pelo candidato no processo de 
seleção serão consideradas sigilosas e respeitarão as diretrizes 
internacionais de proteção de dados.  
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Quaisquer mudanças nas datas estabelecidas serão 
comunicadas no site da ANM (http://www.anm.org.br) e por e-
mail a todos os candidatos inscritos. 
 
A posse dos candidatos selecionados será realizada em 2023, 
em data a ser divulgada.  
 
A avaliação dos candidatos será feita exclusivamente pela 
comissão avaliadora e seus resultados considerados finais sem  
direito a contestação ou solicitação de reavaliação. Os casos 
omissos serão avaliados pelo Comitê de Seleção.  
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