Prémio para a melhor comunicação apresentada por um/a jovem investigador/a

1. Convocatória
A Comissão Executiva do Congresso encoraja fortemente a participação de jovens
investigadores com idade até 35 anos, à data do congresso, e com doutoramento, ou
mestrado, há menos de 5 anos, a participarem no concurso apresentando os avanços no
seu campo de investigação.
O prémio de 500 € será patrocinado pela Fundação Millenium bcp e será atribuído à
melhor comunicação oral, a ser selecionada por um júri, a designar dentro da Comissão
Científica do Congresso.

2. Participantes
Os requisitos para concorrer são os seguintes:
1. Ter menos de 35 anos até 25 de Março de 2018, comprovado com a cópia do
Cartão de identificação
2. ter obtido o grau de doutor ou de mestre, há menos de 5 anos
3. ser o 1º autor/a da comunicação
4. inscrever-se no congresso e apresentar oralmente a comunicação
5. os trabalhos que se apresentam têm que ser inéditos (não podendo estar
publicados à data do congresso)
6. há limite de duas comunicações apresentadas a concurso pela mesma pessoa.

3. Inscrição
Para concorrer ao prémio, além de cumprir os requisitos atrás enunciados, deverá ser
enviado um e-mail para congresso.geoquimica2018@utad.pt com o assunto “Premio
Jovem Investigador” e indicando os seguintes dados:
1. nome completo do 1º autor da comunicação
2. título da comunicação
3. anexar comprovativos da idade e da data do grau obtido
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4. Júri e avaliação das comunicações
O júri será formado por 5 pessoas pertencentes Comissão Científica do Congresso. Não
podendo fazer parte desse júri co-autores dos trabalhos, os orientadores, ou pessoas que
tenham relação contratual com os candidatos.
O júri avaliará as comunicações tendo em conta o trabalho enviado ao congresso, assim
como a apresentação realizada durante a realização do mesmo.

5. Prémio
O 1º autor da comunicação premiada receberá um prémio, em dinheiro, no valor de
500€.
Todos os autores receberão um diploma que acredite a concessão do prémio.
A notificação da concessão do prémio e a sua entrega ocorrerá no encerramento do
congresso.

6. Reserva de direito
A comissão organizadora reserva-se o direito de modificar as condições do prémio
sempre que ocorra causa justificada.

7. Aceitação dos critérios do concurso
A participação no concurso pressupõe a plena aceitação das regras apresentadas.
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