
ANEXO- BOLSA NUNO CASTEL BRANCO – SPD



BOLSA NUNO CASTEL BRANCO - SPD
2018

Informação Geral:

Esta Bolsa permite que cientistas e clínicos viajem e permaneçam noutras instituições nacionais ou
internacionais  que  lhes  permitam  aprender  técnicas  diferentes  relacionadas  com  a  investigação
fundamental em Diabetes.

A duração da estadia não deverá exceder 3 meses. A Bolsa poderá ter o valor pecuniário máximo de
5.000€.

 Os candidatos deverão ser sócios da SPD com as quotas pagas incluído o ano corrente.

 As candidaturas deverão ser apresentadas até 8 de fevereiro.

 Os candidatos deverão iniciar o seu estágio até 9 meses após atribuição da Bolsa. Se tal não for
possível, o candidato deverá obter autorização por parte da Direção da SPD.

 Os candidatos deverão entregar um relatório escrito e a confirmação da sua estadia por parte da
instituição acolhedora quando regressarem à sua instituição.
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Candidato:



 

1a. Informação do Candidato:

Nome Completo:  _____________________________________________________________________

Habilitações: _________________________________________________________________________

Nome da Instituição em que trabalha: _____________________________________________________

Morada Institucional:___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Telefone: ______________________ Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________________________

Sócio da SPD Nº: __________________________________ 

1b. Nome da Instituição: ________________________________________________________________

Departamento/Serviço: _________________________________________________________________

Morada Institucional: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Telefone: ______________________ Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________________________

 

2. Orçamento total solicitado: Euro _________________

 

3. Data de início do estágio: ___________________________

Declaração: Eu abaixo assinado declaro que a informação submetida é correta e completa (de
acordo  com o  meu  conhecimento)  e  que  aceito  o  presente  regulamento  se  a  Bolsa  me  for
atribuída. 

Assinatura do Candidato:

_________________________________________________________________

4. Indique como este estágio o irá beneficiar e a instituição a que pertence.
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Candidato:



 (Não ultrapassar 1 página em letra não inferior a Arial 10)

5. Resumo Biográfico: 

 Local e Data de Nascimento:____________________________________________________________

Habilitações Literárias: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Local de trabalho atual:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Experiência professional e/ou investigação: 

Indique por ordem reversa a sua experiência profissional, outras habilitações e prémios. Indique por 

ordem cronológica os títulos e referências completas das suas publicações nos últimos 3 anos. Indique 

publicações prévias se relevantes para esta candidatura. (Não ultrapasse 1 página em letra não inferior a

Arial 10) 

 

6. Recebeu algum Prémio/Bolsa/ Apoio da SPD anteriormente? 

Sim:  Não: 

Se sim, indique a seguinte informação para cada Prémio/Bolsa/ Apoio:

Nome do Programa da SPD:___________________________________________

Data de Início e Fim (se aplicável):________________________________________________________

IMPORTANTE: A SPD não apoia um candidato com mais de um prémio num dado momento. 
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Candidato:



 

7. Detalhe de Orçamento

Por favor indique os seguintes detalhes relativos ao orçamento (use Euros; se o estágio decorrer

for a da zona Euro, converta a moeda local em Euros usando a taxa de conversão no dia da

candidatura).

 

 

 Custos de Viagem: 

TOTAL Euro ____________
 Alojamento: 

TOTAL Euro ____________
Despesas diárias:

TOTAL Euro ____________

Outras Despesas (descreva-as)

TOTAL Euro ____________

TOTAL ORÇAMENTO 

Não pode exceder €5,000

                       TOTAL Euro  ___________

5

Candidato:



8. Anexe carta de recomendação pelo responsável do Departamento do local de trabalho atual 
(em papel timbrado da instituição).

9. Anexe carta da instituição de acolhimento indicando a aceitação do estágio e os objetivos para 
o estágio (em papel timbrado da instituição de acolhimento) 
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