Bases per la Beca
“In Memoriam del Dr. Manuel de Caralt Borrell i
del Dr. Miguel de Caralt Munné”
per l’ampliació de formació a l’estranger de
residents o especialistes en Oncologia Radioteràpica
Aquesta beca té com a finalitat proporcionar als residents en l’últim any de l’especialitat
d’Oncologia Radioteràpica o als especialistes en Oncologia Radioteràpica en un Hospital
acreditat de Catalunya, l’oportunitat d’ampliar o d’actualitzar la seva formació, tant clínica com
de recerca, a un o més centres de l’estranger, durant un període de 2 a 4 mesos.
L’ import de la Beca és de 6.000 euros bruts que es farà efectiu a l’adjudicació de la mateixa.
Les sol·licituds s’enviaran, abans del 15 de setembre de 2019, al següent correu electrònic:
Dra. Meritxell Arenas meritxell.arenas@gmail.com (Presidenta SCBO ACMC).
Dr. Mauricio Murcia mmurcia76@gmail.com (Secretari SCBO ACMC).
Bases per optar a la beca:
1. És requisit imprescindible:
a) Ser soci de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia.
b) Ser resident del darrer any o especialista en Oncologia Radioteràpica en un Hospital
acreditat de Catalunya.
2. Cal presentar i preparar la següent documentació:
a) Projecte
- Indicació de l’àrea específica d’interès
- Descripció del(s) objectiu(s) durant el període de formació
- Pla de treball detallat
- Pressupost
- Període previst
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b) Currículum vitae actualitzat incloent: nom, cognoms, data de naixement, domicili
habitual, telèfon mòbil, número del DNI (o similar) i adreça de correu electrònic.
c) Fotocòpia del títol Especialista (o certificat del tràmit en curs especialista) o carta del
cap de servei en el cas que sigui un resident d’últim any.
d) Document d’acceptació del(s) Centre(s) on es realitzarà el període de formació.
e) Carta del Cap de Servei del Centre on treballa o d’un Tutor o d’un especialista del Servei
on s’indiqui l’interès de l’àrea de formació i la seva aplicació posterior dels coneixements
adquirits pel sol·licitant.
f) En el cas d’estar ocupant una plaça hospitalària presentar un permís del Centre on
treballa acreditant l’acceptació del període de formació previst.
g) Disposar d’un nivell de coneixement adequat de l’idioma del país on es realitzarà l’estada
de formació.
3. En finalitzar el període de formació del beneficiari de la Beca es compromet a fer una
presentació oral en la sessió inaugural de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia.
4. Adjudicació de la Beca: les sol·licituds seran avaluades per la Junta Directiva de la Societat
Catalano-Balear d’Oncologia que farà publica la seva decisió durant la sessió inaugural del curs,
el 15 d’octubre del 2019.
5. La concessió de la beca pot ser declarada com deserta si no es presenta cap candidat o no
es reuneixen els requisits indispensables.
6. Es contempla la possibilitat de becar a varis sol·licitants amb repartiment de l’import de la
Beca.
7. Pel sol fet de presentar-se per optar a la Beca, tots els concursants accepten les bases de la
convocatòria.
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