ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE TOXICOLOGIA

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS
2010/2011

A AP Tox oferece dois tipos de bolsas no período 2010/2011:
1. Desconto na inscrição como sócio da AP Tox para estudantes de Pós-Graduação
2. Pagamento dos custos com deslocações para participar na EUROTOX 2011

Tipo de Bolsa: DESCONTO NA INSCRIÇÃO COMO SÓCIO PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO

Durante o mês de Novembro de 2010, os estudantes de mestrado ou
doutoramento que se tornarem sócios da AP Tox têm direito a uma redução na
respectiva quota, que ascenderá apenas a 5 euros no período 1 Novembro
2010 – 30 Outubro 2011.
Os estudantes interessados devem preencher o formulário (disponível em
www.aptox.pt) e enviá-lo, juntamente com uma prova do estatuto de
estudante, para o email aptox@sapo.pt, até final de Novembro de 2010, para
apreciação pelo júri.
Os candidatos aprovados deverão liquidar a quota respectiva (5 euros) até 6 de
Dezembro de 2010, assumindo, desta forma, o seu estatuto de sócio de pleno
direito da AP Tox. O não cumprimento desta condição implica a perda imediata
desse estatuto.
A atribuição da bolsa é da exclusiva responsabilidade do júri da AP Tox.

Critérios de selecção



www.aptox.pt

A atribuição desta bolsa é limitada às inscrições válidas que tiverem sido
recebidas até final de Novembro de 2010.
Serão elegíveis apenas estudantes de Pós-Graduação (mestrado ou
doutoramento) inscritos em Universidades Portuguesas.
AP Tox – Associação Portuguesa de Toxicologia
NIF 509023320

info@aptox.pt

Tipo de Bolsa: PAGAMENTO DOS CUSTOS COM DESLOCAÇÕES PARA PARTICIPAR NA EUROTOX

São atribuídas bolsas individuais a sócios da AP Tox cujas candidaturas tenham
sido aprovadas e que apresentem trabalhos originais na conferência da
EUROTOX 2011 (Paris, Agosto de 2011). Cada bolsa incluirá o pagamento duma
viagem de avião (ida e volta) e bilhetes de comboio/metro durante a estadia
em Paris.
O formulário e outras informações relevantes estarão disponíveis no website
da Associação em Abril de 2011.
Como contrapartida, cada candidato aprovado terá que elaborar um pequeno
relatório escrito sobre o evento (mínimo 550 palavras), que terá que ser
submetido à Direcção da AP Tox nas três semanas subsequentes. O relatório
deverá evidenciar a relevância do evento para o trabalho do bolseiro, focando
sobretudo as contribuições efectivas para aquisição/actualização dos seus
conhecimentos nos tópicos abrangidos e para novas ideias de investigação.
A atribuição da bolsa é da exclusiva responsabilidade do júri da AP Tox.

Critérios de selecção



www.aptox.pt

Esta bolsa é limitada aos sócios individuais da AP Tox.
Será dada prioridade aos participantes cujos trabalhos tenham sido aceites
para comunicação oral (1ª prioridade), considerando-se, em 2ª prioridade,
os participantes com trabalhos aceites para comunicação em poster.

AP Tox – Associação Portuguesa de Toxicologia
NIF 509023320

info@aptox.pt

