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1. Condições  

 

 Os candidatos que não forem membros da SPA e “active members” ou “trainee members” da 

ESA serão automaticamente excluídos.    

 

 Para ser válido, o formulário de candidatura deverá ser convertido num único documento em 

formato PDF (juntamente com os anexos) e enviado para spa@spanestesiologia.pt até ao dia 

15/11/19. 

 

 Duas das três bolsas são para internos, exceto se apenas existir um interno que se candidate.  

 

 Os candidatos devem trabalhar em Portugal e os vencedores devem trabalhar em hospitais 

diferentes.  

 

 Em caso de empate, será dada preferência ao candidato que tiver submetido a sua candidatura 

primeiro. Caso as candidaturas tenham sido submetidas simultaneamente, será dada preferência 

ao interno ou especialista mais velho.  

 

 A bolsa não é transferível e deverá ser usada até ao final do ano em que é anunciada. Caso 

contrário poderá ser cancelada e o respetivo valor reembolsado à SPA.  

 

 Dois meses após a conclusão do estágio, os vencedores devem escrever um artigo com 300 

palavras sobre a sua experiência, que será divulgado pela SPA.  

 

 Os vencedores deverão ser anunciados até 15 de fevereiro de 2020. Uma cerimónia oficial de 

atribuição da bolsa será organizada durante o congresso da SPA desse ano. 

 

 

 

  

mailto:spa@spanestesiologia.pt
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2. Detalhes pessoais 

 

Nome completo   

Data de nascimento   

Ano do internato (se aplicável)   

Data do exame final da especialidade (se aplicável)   

Nº de membro da SPA   

Nº de membro da ESA   

Hospital onde trabalha   

e-mail   

Telefone   

Línguas faladas*   
 

*Numa escala de 1 a 5 ao lado de cada língua, sendo que 5 corresponde a um nível de fluência perfeito. 

 

 

3. Preferências relativamente ao centro da ESA 

 

Os centros devem ser escolhidos por ordem de preferência a partir da lista de centros do TEP da ESA, 

disponível na página da web: https://www.esahq.org/education/trainee-exchange/host-centre-list 

Centro 1   

Centro 2   

Centro 3   

 

Uma vez que as vagas serão definidas apenas após a escolha do centro pelos vencedores da bolsa TEP 

da ESA, os vencedores desta bolsa poderão não ter a possibilidade de ficar no primeiro centro escolhido. 

 

 

https://www.esahq.org/education/trainee-exchange/host-centre-list
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4. Educação 

 

As informações preenchidas na tabela só serão válidas se acompanhadas do respetivo certificado, que 

deverá ser anexado no final do documento, de acordo com o item correspondente.  

A- Prémios/bolsas ganhas 
durante a faculdade ou 
internato  

  

B- Posição de ensino 
regular 

  

C- Pós-graduações 

  

D- Voluntariado 

  

E- Participação em eventos 
organizadas pela SPA 

  

E- Participação atividades 
organizadas pela SPA** 

  

F- Nota no EDAIC 1   

G- Nota no EDAIC 2   
 

**Membro de secções, grupos de trabalho, comissão científica dos congressos e/ou jornadas organizadas pela SPA, corpo 

editorial da revista da SPA, ou qualquer outro projeto que tenha contribuído para o desenvolvimento da SPA.  

 

 

5. Carta de motivação  

 

No máximo em 200 palavras.    

 

 

6. Anexos  

 

Tal como exposto no ponto 4, os anexos devem ser organizados de acordo com o item correspondente 

(A, B, C, …).  


