Prémio de Investigação em Neurorradiologia de Intervenção da SPNI
Edital
É aberto Concurso para atribuição do Prémio de Investigação em Neurorradiologia de
Intervenção 2021 da SPNI.
Âmbito e destinatários
O Prémio visa distinguir o melhor artigo publicado na área da Neurorradiologia de Intervenção,
que descreva os resultados da investigação realizada total ou parcialmente em Portugal.
São aceites ao concurso os trabalhos publicados ou aceites para publicação (desde que seja
apresentado o respectivo DOI), em revista indexada e com factor de impacto, no ano de 2021
ou 2020. Os candidatos terão de ser autores/co-autores da publicação e sócios da SPNI (com
as quotas pagas até ao término do prazo de candidatura).
Apresentação das Candidaturas
As candidaturas devem ser apresentadas entre o dia 21 de maio e 30 de junho de 2021,
através do preenchimento do formulário disponível no website da SPNI, em http://www.spni.pt
e do envio para o e-mail da SPNI (geral@spni.com) dos seguintes documentos em formato
digital:
• Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;
• Declaração do candidato de acordo com a minuta disponibilizada no site da internet relativo
ao concurso, com indicação e assinatura de todos os co-autores do artigo submetido a
concurso;
• Declaração da instituição portuguesa onde o trabalho foi total ou parcialmente
desenvolvido, atestando a realização do trabalho e aprovando a candidatura ao presente
concurso;
• Artigo científico submetido a concurso.
Avaliação
A avaliação será efetuada por um Júri constituído por 4 membros da Direção da SPNI e um
elemento externo à Direção, presidido pelo Presidente da SPNI. A avaliação será efetuada
com base: na originalidade do trabalho, a sua relevância para o estado atual do conhecimento
e o fator de impacto da revista onde foi publicado.
Os membros do Júri não participarão na avaliação das candidaturas de que sejam co-autores.
Financiamento
O montante total do Prémio é de dois mil e quinhentos euros e os resultados serão divulgados
e entregues durante o Angio-Club da SPNI. O vencedor é convidado a apresentar o seu
trabalho sob a forma de comunicação oral breve (15 min), após a receção do prémio.
O Regulamento detalhado deve ser consultado em:
www.spni.pt
Para mais informações:
lia_neto@yahoo.com

