Benvolgudes/benvolguts residents,

Ens plau d’oferir des de la Vocalia de Residents de la CAMFiC, 20 beques per a residents per al
proper Congrés CAMFiC que se celebrarà a l’Ampolla els dies 26 i 27 d’octubre de 2017.
Requeriments:
a) Es donaran 20 beques de reducció d’inscripcions al Congrés CAMFiC 2017. El cost de la inscripció
serà de 50€.
b) Pot optar a una beca qualsevol resident del 1r al 4t any de l’actual curs MIR de qualsevol Unitat
Docent de Catalunya, soci de la CAMFiC.
c) S’utilitzaran com a criteris de selecció: any MIR; si és membre actiu de la Vocalia de Residents; si
ha presentat treballs al Congrés CAMFiC; si ha rebut beca com a resident a algun Congrés CAMFiC o
SEMFYC en els últims dos anys; tot per un sistema de puntuació.
d) Per inscriure‐us s’ha d’emplenar el formulari de sol∙licitud de beca adjunt i enviar‐lo a l’adreça:
residents@camfic.org.
e) El termini de presentació de sol∙licituds és fins el dimarts 17 d’octubre de 2017 a les
23:59h. Els resultats es rebran mitjançant un correu electrònic informatiu personalitzat. Les
reclamacions és podran fer durant els dies 18 i 19 d’octubre, i els becats definitius seran anunciats a
la pàgina web el dia 20 d'octubre de 2017. La informació per fer efectiva la beca serà tramesa via
correu electrònic als becats.
f) S’atorgaran les 20 beques als residents amb major puntuació. En cas d’empat es farà sorteig.
g) Les beques són nominals i intransferibles.
h) La comissió d’avaluació podrà demanar al resident que acrediti qualsevol d’aquestes.
categories. En el cas que aquesta informació no sigui donada a temps no es puntuarà.
i) En cas de frau o falsificació de documentació, el resident quedarà exclòs de les beques d'aquesta
convocatòria.
j) Els residents que surten guanyadors per sistema de puntuació però ja estiguessin inscrits al
Congrés CAMFiC 2017 abans del dia 6 de octubre, perdran automàticament la beca i s’atorgarà al
següent resident en l’ordre de puntuació.
k) La Vocalia de Residents vetllarà per al compliment d’aquestes bases i es reserva el dret de
resoldre qualsevol assumpte que no estigui contemplat a les mateixes.

Sara Davies i Felipe Villacis
Vocalia de Residents CAMFiC
Barcelona, 6 d’octubre del 2017

