Informações importantes para Candidatos a Bolsa – FAVOR LER COM ATENÇÃO
 As bolsas serão dadas aos candidatos mais apropriados após a revisão por parte do Comitê
Científico.
 É importante que você forneça o máximo de informações possíveis no site da solicitação para
auxiliar os revisores. Favor dar atenção especial aos limites de palavras dentro de cada seção no
site.
 Você deverá fazer o upload do seu currículo no site, e fornecer o nome de um árbitro, caso os
revisores precisem contatar alguém para apoiar sua candidatura.
 Somente serão considerados os pedidos apresentados em inglês. Os candidatos que não
preencherem todas as seções não serão considerados para receber bolsa e serão rejeitados
antes da revisão. Os pedidos recebidos após quarta-feira, 14 de fevereiro não serão
considerados.
 Os candidatos devem demonstrar envolvimento profundo e ativo no tratamento e atenção,
desejo em participar ativamente do congresso e capacidade de dar feedback e divulgar os
aprendizados para um público amplo em seus países.

Preenchimento do seu pedido
Após acessar o site de solicitação, a fim de apresentar um pedido de bolsa, você deverá completar os
quatro passos a seguir:





Passo 1: Detalhes Pessoais do Solicitante
Passo 2: Informações adicionais e Upload do currículo
Passo 3: Informações do Árbitro
Passo 4: Resumo e Condições do Pedido

O site irá orientá-lo durante os passos. Todos os detalhes fornecidos serão tratados de maneira
confidencial, só sendo compartilhados com os revisores para fins de revisão e seleção dos
favorecidos com bolsas.

Termos e Condições
Ao finalizar seu pedido no site, você será solicitado a confirmar as declarações a seguir (que estarão
em inglês no site). Veja abaixo as traduções dessas declarações.






Declaro que as informações contidas no meu pedido são precisas e completas.
Entendo que somente os pedidos completos serão submetidos à revisão formal.
Entendo que sob os termos do presente programa de bolsa, a decisão do revisor é definitiva.
Confirmo que fornecerei um relatório breve após o encontro para as entidades que concedem a
bolsa na região.
Entendo que serei responsável pelo seguro, taxas para vistos e transporte terrestre em meu país
de origem e na Cidade do México.

Os solicitantes que receberem essa Bolsa receberão o seguinte:
 Inscrição Científica;
 Passagem aérea de ida e volta em classe econômica para a Cidade do México (caso não more
nem trabalhe na Cidade do México);
 Hospedagem e café da manhã durante todo o Congresso.

