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Inscrições
As inscrições serão efetuadas no período de 14 de maio até as 18 horas do dia 28 de junho de 2010, por meio 
de cadastramento do resumo do trabalho e dados do concorrente em formulário on-line, disponível no endereço 
eletrônico: www.saude.gov.br/premio

Categorias e premiação

CATEGORIA PREMIAÇÃO
Tese de Doutorado R$ 15.000,00
Dissertação de Mestrado R$ 10.000,00
Trabalho Científico Publicado R$ 10.000,00
Monografia de Especialização/Residência R$ 5.000,00
 Incorporação de Conhecimentos Científicos no Sistema Único de Saúde – SUS R$ 15.000,00

Participação 
Estão aptos a participar do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS - 2010, pesquisadores, estudiosos e 
profissionais de saúde ou de qualquer área científica, com produção em nível de pós-graduação, com trabalho aprovado em 
banca ou publicado (revista indexada ou anais de congresso) no período de 25 de maio de 2009 a 13 de maio de 2010, com 
temática voltada para a área de Ciência e Tecnologia em Saúde.

Avaliação 
A avaliação dos trabalhos das cinco categorias será realizada em duas fases: a primeira por pareceristas ad hoc e a segunda 
pela Comissão Julgadora. 
Serão classificados para a segunda fase os vinte trabalhos melhor pontuados em cada categoria e divulgados, até as 18 
horas do dia 20 de agosto de 2010, no endereço eletrônico www.saude.gov.br/sctie.
Na segunda fase, os trabalhos selecionados nas cinco categorias serão analisados, na íntegra, pela Comissão Julgadora que 
definirá para cada categoria, um trabalho vencedor e até cinco menções honrosas.

Entrega do Prêmio
A cerimônia de entrega do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2010 será realizada em Brasília, até 30 
de dezembro de 2010.

Considerações finais 
As datas definidas neste regulamento podem ser alteradas, sendo informadas em tempo. As questões não previstas no 
regulamento serão resolvidas pela Comissão Julgadora. 
O Edital do concurso deverá ser acessado em www.saude.gov.br/premio.

Informações 
E-mail: decit.premio@saude.gov.br ou www.saude.gov.br/sctie

O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS visa reconhecer 
e premiar os pesquisadores que desenvolvem projetos voltados para o 
Sistema Único de Saúde e para as necessidades de saúde da população, 
além de estimular que as inovações produzidas pelo conhecimento 
científico sejam incorporadas ao Sistema e serviços de saúde.


