
Bolsa GSK para Jovens Pediatras 

(Patrocínio GSK) 

No ano de 2009, foi protocolado entre a Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) e o laboratório Glaxo 

Smith Klein  (GSK) o patrocínio de duas bolsas de formação no estrangeiro para jovens especialistas (até 

5 anos) que pretendam efectuar um estágio num serviço de pediatria de reconhecida idoneidade. 

Estas bolsas têm o valor de 5.000 Euros cada. 

Regulamento 

1. A Bolsa é atribuída anualmente pela SPP e destina-se a subsidiar dois jovens especialistas que 

pretendam realizar um estágio num Serviço de Pediatria no estrangeiro com a duração mínima 

de 3 meses. 

2. A candidatura será formalizada por escrito, através da webpage da SPP (webmaster@spp.pt), e 

nela serão apresentados o local da formação, os objectivos e o plano detalhado do estágio, o 

período em que o mesmo decorrerá, bem como um comprovativo de aceitação dos dois 

Directores de Serviço. O candidato deverá ainda enviar um Currículum vitae. 

3. O candidato deverá ser sócio da SPP e ter as quotas actualizadas. 

4. Deverá apresentar uma declaração de compromisso em como não tem outro patrocínio para o 

estágio em questão. 

5. As candidaturas serão avaliadas por um júri a designar pela Direcção da SPP, com um mínimo de 

três elementos e o presidente será sempre um membro da Direcção em exercício. Da sua 

decisão não haverá recurso. 

6. O Júri decidirá a atribuição das bolsas tendo particularmente em conta os seguintes critérios:  

6.1 Plano de estágio, valorizando particularmente: 

• Importância e actualidade do tema 

• Introdução de novas técnicas no serviço 

• Inovação na metodologia de trabalho 

6.2 Curriculum vitae, com ênfase na área em que se propõem realizar o estágio. 

7. O prazo de candidatura termina a 30 de Novembro de 2009. 

8. A Direcção da SPP reserva-se o direito de não atribuir as Bolsas, transitando o montante para o 

ano seguinte. 

9. Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida pela Direcção da SPP. 

10. O nome da entidade patrocinadora que financia a Bolsa deverá ser divulgado a todos os 

membros da SPP através do site www.spp.pt 


