Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC)

Bases de la Beca "SCMIMC"
Convocatòria setembre 2012
La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC)
convoca els ajuts SCMIMC 2012, dotats en aquesta convocatòria amb un import global
de 3000 €, d'acord amb les següents bases:
1.-La Beca SCMIMC s'institueix com ajuda als professionals interessats en la
Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses que vulguin rebre formació en el camp
d’aquestes disciplines.
2.-L’ajut està destinat a rebre formació durant un període d’un a dos mesos. En cap cas es
considerarà com a vàlida una rotació en comissió de serveis durant el període de formació
de la residència. L’objectiu d’aquesta beca és ajudar a financiar el desplaçament i estada.
3.- L’import màxim de l’ajut serà de 1.500 euros per mes.
4.-Per poder optar a la Beca, els sol·licitants hauran de complir els següents
requisits:
4.1.-Ser soci de la SCMIMC amb una antiguitat mínima d'un any, i estar al corrent del
pagament de quotes.
4.2.-Ser titulat superior en qualsevol de les branques de la ciència en l'àmbit biomèdic.
5.-Els sol·licitants hauran d'aportar la següent documentació:
5.1.-Sol·licitud en la qual s'especifiquin les dades de filiació del candidat.
5.2.-Acceptació del centre on realitzarà la seva formació
5.3.- Resum del projecte formatiu a realitzar,
5.4.- Curriculum vitae abreviat del sol·licitant
6.-Es faran dues convocatòries al llarg de l’any 2012, una el mes d’abril i l’altra el mes de
setembre. El termini de presentació d’ajuts per la segona convocatòria serà el 30 de
setembre de 2012, i els ajuts es concediran a les Jornades 2012.
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7.- En cas que hi hagi més d’una sol.licitut acceptada, es donarà prioritat per una de les
beques a aspirants amb lloc de treball en un hospital de primer o segon nivell.
8.-El Jurat el componen els 7 membres de la Junta. El veredicte del jurat, es considerarà
inapel·lable. Els ajuts podran ser declarats deserts.

Els sol·licitants accepten expressament les Bases contingudes en la present convocatòria i
es comprometen a trametre a la Secretaria de la Societat una memòria de la formació
assolida i la certificació pertinent en un termini no superior a tres mesos comptats des de
la seva finalització.
Les sol·licituds es poden presentar en format paper, degudament signades, o en format
electrònic seguint les instruccions del document word disponible a la pàgina Web de la
Societat, fent constar clarament que s'opta a la Beca SCMIMC. Aquestes s'adreçaran a:

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
Major de Can Caralleu, 1-7. 08017 Barcelona
Tel: 93 203 07 56. Fax: 93 212 35 69.
O per correu electrònic a: mireiacano@academia.cat
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BEQUES SCMIMC. Convocatòria 2012
Document 1
Cognoms:

Nom:
Any de

DNI:

naixement:

1. Identificació del Centre:
2. Titulació acadèmica:
3. Grau acadèmic:

4. Categoria:

5. Dedicació laboral:

6. Any de llicenciatura:
TÍTOL DEL PROJECTE FORMATIU:

7. Duració:
8. Especialista responsable de la formació
9. Departament / servei / unitat:
Telf.:

ext.:

Fax:

Correu electrònic:
Direcció i codi postal:
Data i signatura
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Document 2

(Ajustar-se només a una pàgina)

Compromís escrit del representant del Servei o Centre on es realitzarà
aquesta formació

Data i signatura
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MEMÒRIA DE SOL·LICITUD DEL PROJECTE FORMATIU
TÍTOL:
Document 3

(Ajustar-se només a una pàgina)

RESUM:
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CURRICULUM VITAE
Document 4

(Ajustar-se només a una pàgina)

Cognoms:
Noms:

Data de naixement:
Formació Acadèmica

Llicenciatura

Centre

Data

Situació professional actual i data d’inici:
Organisme:
Centre / Facultat /Escola:
Dept./Serv./Unitat:
Adreça:
Ciutat:

Codi postal:

Telf:

Fax:

Correu electrònic:

Contracte:

Altres situacions:

Plantilla:
Becari:

Dedicació:

Interí:

a. A temps complet
b. A temps parcial

Activitats anteriors de caràcter científic o professional
Data

Lloc

Institució

Data de complimentació i signatura:
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PUBLICACIONS
Document 5

(Espai ampliable)

Publicacions en els darrers 5 anys.
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CONGRESSOS
Document 6

(Espai ampliable)

Ponències, comunicacions orals i pòsters, realitzats en els darrers 5 anys:
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ALTRES ACTIVITATS RELLEVANTS
Document 7

(Ajustar-e només a una pàgina)

Altres activitats d’interès científic, tècnic o acadèmic
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