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Prémio às melhores comunicações orais de jovens investigadores 

REGULAMENTO 

1. CONVOCATÓRIA 

A Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO) e a 

Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) atribuem dois prémios para as melhores comunicações orais 

entre as apresentadas no III Encontro Luso-Galaico de Biometria por um jovem investigador/a. 

 

Este prémio é patrocinado por ProfiJardim e Instituto Nacional de Estatística. 

 

2. PARTICIPANTES 

Os requisitos para concorrer ao prémio são os seguintes:  

2.1. Cumprir uma das seguintes condições para ser jovem investigador/a:  

- Não deve ter completado 35 anos de idade até 28 de junho de 2018, apresentando cópia do 

cartão de cidadão ou documento análogo.  

- Não possuir grau de doutor e estar matriculado num programa de doutoramento durante o ano 

letivo 2017/18, apresentando cópia do comprovativo de matrícula.  

- Ter obtido o primeiro título de doutor posteriormente a 28 de junho de 2013, apresentando 

cópia do título.  

2.2. Ser o primeiro autor ou autora da comunicação.  

2.3. Inscrever‐se no congresso e apresentar oralmente a comunicação na sessão que lhe for atribuída no 

congresso. 
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2.4. Os trabalhos devem ser originais (não podem estar publicados antes do 28 de junho de 2018 numa 

revista científica).  

2.5. Cada jovem investigador/a pode apresentar apenas uma candidatura a melhor comunicação oral.  

3. Inscrição 

Para candidatar‐se a um dos prémios de melhor comunicação oral entre as apresentadas no III Encontro 

Luso-Galaico de Biometria, além de cumprir os requisitos do ponto 2, deverá indicar no formulário de 

submissão o interesse para concorrer. Se pretender manifestar o interesse para se candidatar ao prémio 

em data posterior à data limite de submissão de trabalhos, poderá fazê-lo através de contacto de email 

para a organização até ao dia 31 de maio de 2018. 

Será necessário fazer comprovativo da condição que cumpre o autor para ser jovem investigador/a dos 

descritos no ponto 2.1.  

4. Júri e avaliação das comunicações 

O júri será formado pelas 6 pessoas da Comissão Científica do III Encontro Luso-Galaico de Biometria. Não 

podem fazer parte do júri os coautores dos trabalhos, os supervisores e as pessoas que tenham relação 

contratual com os candidatos.  

Caso os membros do Comité Científico não sejam suficientes, por alguma das incompatibilidades acima 

descritas, poderão fazer parte do júri membros da Comissão Organizadora ou outros membros da SPE e 

SGAPEIO com CV compatível para esta avaliação. 

O júri avaliará as comunicações, tendo em conta o trabalho enviado ao Congresso, bem como a 

apresentação realizada durante o Congresso. A notificação de atribuição do prémio e a sua entrega 

realizar-se-ão durante o jantar do congresso.  

A decisão do júri é soberana, não havendo lugar a recurso.  
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5. Prémio 

O primeiro e segundo prémios, a atribuir aos primeiros autores de cada comunicação oral premiada, 

receberão, respetivamente, a quantia de 300€ e 200€ bem como alguns livros. Além disso, todos os 

autores das comunicações orais premidadas receberão um diploma que comprove a atribuição do prémio.  

A notificação de atribuição do prémio e a sua entrega realizar‐se‐ão durante o jantar do congresso.  

6. Reserva de Direito 

A SGAPEIO e a SPE reservam‐se ao direito de modificar as condições do prémio sempre que estejam 

presentes causas justificadas.  

7. Aceitação do regulamento do concurso  

A participação ao prémio supõe a plena aceitação do seu regulamento.  

8. Confidencialidade e direitos de propriedade intelectual  

O conteúdo dos trabalhos que se apresentem, bem como todos os dados e documentação fornecida terão 

carácter absolutamente confidencial e acesso restrito, e como tal devem ser analisados tanto pela 

organização do Prémio como pelo Júri.  
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