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BOLSA DE FORMAÇÃO PROFESSOR DR GERMANO DE SOUSA 

REGULAMENTO 

1. Conforme expresso no artigo 4º II e) dos seus estatutos, a Sociedade Portuguesa de 
Patologia Clínica (SPPC), atribuirá, de 2 em 2 anos, uma Bolsa de Formação/Investigação 
designada “Bolsa de Formação Professor Dr Germano de Sousa”, com o objetivo de 
contribuir para o aperfeiçoamento dos conhecimentos médicos na área da Patologia 
Clínica. 
 

2. A Bolsa terá um valor máximo de 5000€ e destina-se a apoiar até 2 projetos de 
investigação ou de formação pré ou pós-graduada em qualquer área da Patologia 
Clínica. 
 

3. Podem candidatar-se a esta Bolsa, projetos subscritos por médicos internos ou recém 
especialistas (até 2 anos após conclusão do Internato) da Formação Específica de 
Patologia Clínica. 
 

4. O(s) candidato(s) deve(m) ser sócio(s) da SPPC e ter as quotas em dia e, apenas, podem 
submeter uma candidatura única. 
 

5. Não serão aceites candidaturas de membros do Júri ou de elementos dos órgãos sociais 
da SPPC. 
 

6. A atribuição da Bolsa será feita através de concurso, por seleção entre os projetos 
apresentados e submetidos ao Júri e de acordo com este regulamento. A Bolsa é 
concedida para um período de execução não superior a 12 meses, podendo este prazo 
ser ajustado ao projeto selecionado, caso se justifique. 
 

7. O período de submissão dos projetos candidatos será entre outubro a janeiro (abertura 
das candidaturas será anunciada no site da SPPC) e devem ser enviados, 
exclusivamente, em formato digital por via eletrónica através do website da SPPC em: 
https://sppc.com.pt/bolsa-professor-dr-germano-de-sousa/, devendo ser utilizado o 
formulário disponibilizado na página.  
 

8. As candidaturas podem ser individuais ou em grupo. No caso de haver mais do que um 
elemento, terá de estar identificado o candidato principal.  
 

9. A candidatura à Bolsa de Formação/Investigação deverá conter, obrigatoriamente, os 
seguintes elementos: 

a. Título da Formação pré ou pós-graduada/ Título do projeto de Investigação; 
b. Conteúdos da Formação a realizar ou descrição dos objetivos/ descrição do 

projeto (objetivos, material e métodos, bibliografia, duração, calendário de 
realização do mesmo e apresentação do orçamento detalhado) (em ambos os 
casos, máximo de 4 páginas A4); 

c. Carta de motivação do(s) candidato(s) que exponha o interesse, objetivos e a 
necessidade da bolsa; 
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d. Declaração de conflito de interesses do(s) candidato(s); 
e. Identificação do(s) candidato(s) e respetivo CV em formato europeu (máximo 3 

páginas A4), onde devem constar notas de cada ano da FE e nota final de 
Especialidade; 

f. Declaração do responsável pelo centro ou instituição onde o candidato exerce 
as suas funções/ Orientador de Formação Específica, autorizando a realização 
do Projeto de Formação/ Investigação; 

g. Declaração de aceitação do projeto de Formação/Investigação por parte da 
Instituição onde este irá decorrer; 

h. Declaração de aprovação por parte da Comissão de Ética da Instituição onde vai 
decorrer o projeto. 
 

10. O Júri será composto por 3 elementos: 1 membro da Direção da SPPC (“gestor da 
Bolsa”), 1 membro da Comissão Científica e 1 convidado de reconhecido mérito e 
experiência profissional e/ou académica na área do projeto de Formação/Investigação 
(nomeado pela Direção da SPPC). 

a. O “gestor da Bolsa” será o interlocutor com o(s) candidato(s) vencedor(es) e 
deverá assegurar o uso apropriado do valor da Bolsa. 

b. Ao Júri compete decidir sobre qualquer situação omissa neste regulamento. 
 

11. A Bolsa será entregue, oficialmente, na sessão de encerramento do Congresso Nacional 
de Patologia Clínica desse ano. 
 

12. O valor da Bolsa será pago, ao(s) candidato(s) principal(ais), contraentrega de fatura(s) 
até um valor máximo de 5000€. 
 

13. Este apoio será retirado caso este regulamento não seja, de alguma forma, cumprido ou 
caso o(s) projeto(s) vencedor(es) não seja(m) desenvolvido(s) no prazo previsto, levando 
à consequente devolução do valor pago até à data. 
 

 
 
 

A Direção da SPPC 
 

 


