
 

 

 

BOLSAS DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EHRA/EAPCI 

 

Objetivo: 

Atribuição de bolsas de apoio para a certificação europeia nas seguintes áreas: 

• Eletrofisiologia ou Pacing (EHRA) - 1 inscrição 

• Intervenção Cardiovascular (EAPCI) - 1 inscrição 

Regulamento: 

1 – Associados da APTEC com quotas atualizadas há pelo menos 2 anos.  

2 - Não ser membro integrante do NEHEP nem de nenhum orgão social da APTEC. 

2 – Exercer atividade numa das áreas em questão (obrigatória apresentação de declaração do 

coordenador responsável). 

3 – Forma de avaliação: avaliação curricular (50%) + submissão de resumo de caso clínico (50%) 

de acordo com as respetivas grelhas de avaliação (consultar documentos) 

4 – Após análise dos resumos submetidos bem como do respetivo curriculum vitae (de forma 

anónima) por um júri a designar, serão selecionados 4 finalistas - de acordo com as maiores 

pontuações (2 de cada área de certificação: EHRA e EAPCI) 

5 – As apresentações dos trabalhos finalistas decorrerão nas XVIII Jornadas Temáticas do NEHEP 

- dia 4 de Novembro às 18h - onde serão avaliadas pelo júri que determinará os vencedores (1 

de cada área de certificação: EHRA e EAPCI). Os 4 finalistas terão direito a inscrição completa 

(acesso às Jornadas + refeições + alojamento).  

6 – O prémio será entregue uma única vez, não sendo aceites novas candidaturas a quem já o 

tenha recebido anteriormente – ressalva-se, neste ponto, a possibilidade de o candidato 

concorrer a uma segunda área. 

7 – A validade do prémio é de um ano, com data a iniciar no ato de atribuição.  

8 – O júri será formado por 3 elementos de cada área de certificação (EHRA e EAPCI) + 1 suplente 

de cada área. Na eventualidade do caso clínico submetido ser da autoria de um(a) 



Cardiopneumologista da mesma instituição de um dos jurados, será nomeado um elemento de 

juri substituto para avaliação do mesmo. 

9 – Os prémios serão pagos aos vencedores mediante apresentação de comprovativo de 

realização do respetivo exame de certificação.  

10 – A bolsa apenas cobrirá os custos do exame, sendo os restantes suportados pelos 

candidatos.  

11 – Qualquer caso omisso será definido pelo NEHEP. 

 

Candidatos: 

Normas para submissão do resumo do Caso Clínico: 

A) máximo de 3000 caracteres incluindo espaços (exceto Título, Palavras Chave, 

Bibliografia e área de interesse) 

B) Estrutura: Título; Palavras Chave; Introdução; Descrição do Caso Clínico; Conclusões; 

Bibliografia  

C) Identificação da Área de Interesse (Eletrofisiologia vs Pacing vs Intervenção 

Cardiovascular) 

Deverão enviar o curriculum vitae bem como o resumo do caso clínico em formato PDF, para o 

email nehep@aptec.pt até ao dia 25 de Setembro. Podem enviar igualmente imagens e/ou 

vídeos que achem pertinentes em anexo. 

No email deverão constar ainda nome, contato telefónico, email e instituição que representa.  

Os finalistas serão conhecidos até dia 9 de Outubro.  

Na composição do resumo do caso clínico não deverá estar presente o nome do autor ou 

qualquer outra informação que permita a sua identificação (instituição, etc). 
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