Regulamento
Travel Grant ESMO21 + Ciclo Pós-ESMO21
- O Núcleo de Internos e Jovens Especialistas (NIJE) da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) abrirá
uma call para candidaturas através dos canais de comunicação da SPO para um limite máximo de vagas
12 vagas para internos de formação específica e 6 vagas para jovens especialistas.
- No caso das inscrições de internos de formação específica, se os selecionados não forem sócios da
ESMO, haverá também lugar a apoio no registo de uma anuidade.
- Os candidatos comprometem-se a participar ativamente em uma das 3 sessões LIVE do Ciclo PósESMO21 que decorrerá em formato Webex, com gravação disponibilizada na plataforma de e-learning
da SPO. No formulário de candidatura será solicitada a área de patologia preferencial do candidato
(sujeito a alterações de acordo com as novidades da reunião e as preferências dos candidatos
selecionados).
- O apoio de inscrição proveniente desta iniciativa não é acumulável com outros apoios para a mesma
reunião.
- As candidaturas estarão abertas durante 3 semanas, entre 16 de julho e 6 de agosto de 2021.1
- Os candidatos serão seriados de acordo com os seguintes critérios de seleção:
- Itens de pontuação (máximo 10 pontos)
●

Ano de internato (4ºano 1, 5ºano 2; outros anos ou jovem especialista 0)

●

Sócio de SPO (sim 2; não 0) - fornecer número de sócio na candidatura

●

Sócio da ESMO (sim 1; não 0) - fornecer número de sócio na candidatura

●

Trabalhos aceites para apresentação na ESMO21 (sim 4; não 0)

●

Trabalhos aceites em outras reuniões em Portugal (sim 1; não 0)

●

Participação na mesma reunião em anos anteriores (sim -1; não 0)

- CV resumido (máximo 2 páginas) do candidato.
- Os resultados serão comunicados até 13 de agosto de 2021.2
- As sessões do Ciclo Pós-ESMO21 deverão decorrer idealmente até período máximo de 4 semanas após
o evento.
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Extensão do prazo de candidaturas até ao dia 3 de setembro de 2021
Os resultados serão comunicados a 7 de setembro de 2021

