SOCIEDADE PORTUGUESA
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SPOT)

PRÉMIO DR. VIEIRA BRAGA
O Prémio Dr. Vieira Braga é atribuido anualmente pela Sociedade Portuguesa do Ombro e
Cotovelo da SPOT, sob a forma de uma bolsa para estágio científico em unidade de renome (em
Portugal ou no estrangeiro) a cumprir no prazo máximo de um ano após a sua atribuição.
Este prémio irá traduzir‐se em apoio monetário, no valor fixo de 600 €/mês, até ao máximo de 6
meses, e eventual apoio logístico na organização do estágio em caso de necessidade.
Para a sua atribuição, a Secção definiu como critérios para selecção os seguintes:
1 ‐ CV do candidato, valorizando‐se a experiência e dedicação na área do ombro e cotovelo.
2 ‐ Elaboração adequada e clara de programa de estágio, no que respeita ao local e equipa a
visitar, plano de actividades e período de visita.
3 ‐ Definição concreta das motivações e dos objectivos pretendidos, desde os imediatos,
durante o estágio, até aos de médio / longo prazo a aplicar na sua actividade como Ortopedista
no serviço de origem ou outro.
4 ‐ Estimativa dos gastos previstos durante o período de estágio, nomeadamente com viagem e
alojamento. Estes dados serão considerados para, com base na maior razoabilidade possível,
poder contribuir para o cumprimento de um projecto que de outra forma se poderia tornar
difícil de suportar.
Estes pontos deverão ser apresentados em ficheiro word ou pdf, de forma não extensiva mas
completa, enviado para o email da Secção (ombro@spot.pt) com a sua identificação e
contactos.
A candidatura deverá ser acompanhada de comprovativo da autorização do Serviço de destino
(uma carta ou email), assim como do Serviço de origem. Deverá também atestar que não é
beneficiário de nenhum outro apoio institucional para o estágio em questão, sob pena de
devolução do montante atribuído.
Na eventualidade de não ter nenhum programa de estágio definido ou contactos com centros
de referência a visitar, deverá mencioná‐lo na sua candidatura. Os membros da SPOC poderão
apoiá‐lo no sentido de encontrar o que pretende.

R. dos Aventureiros,
Nº 19 B
Parque das Nações
1990‐024 LISBOA
Tel: +351 21 895 8666
Fax: +351 21 895 8667
Ombro@spot.pt
www.spot.pt

Lisboa, 22 de Julho de 2019
Dr. Rui Claro
Sociedade Portuguesa do Ombro e Cotovelo
da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia

