
 
 

 
Regulamento da Bolsa NMD / Biocodex 

 

1. O Núcleo de Neurogastrenterologia e Motilidade Digestiva (NMD), da 
Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG), com o apoio da 
Biocodex, institui uma Bolsa de Estágio, de Formação em 
Neurogastrenterologia e Motilidade Digestiva, no valor de dois mil euros.  
 

2. A Bolsa tem a finalidade de promover a formação na área da 
Neurogastrenterologia e consistirá num estágio em Neurogastrenterologia 
e Motilidade Digestiva no Serviço de Gastrenterologia do Academic 
Medical Center (AMC) em Amesterdão, durante o mês de novembro de 
2022.  

 
3. Podem concorrer à Bolsa de Formação NMD / Biocodex 2022 os médicos 

internos da Especialidade de Gastrenterologia do 3º/4º/5º anos, sócios da 
SPG.  

 
4. As candidaturas deverão ser enviadas para o e-mail da SPG 

(geral@spg.pt) até ao dia 30 de abril de 2022. As candidaturas deverão 
ser apresentadas em língua portuguesa.  

 
5. Do processo de candidatura devem constar os seguintes elementos:  
a) Identificação do candidato; 
b) Curriculum vitae resumido (1 página, tipo letra 12, espaço 1,5), que 

deverá incluir informação nos seguintes pontos: prática clínica em 
consulta de patologia funcional; prática clínica em estudos funcionais; 
estudos e trabalhos realizados no âmbito da Neurogastrenterologia; 
estágios, cursos e congressos frequentados no âmbito da 
Neurogastrenterologia); 

c) Carta de motivação; 
d) Declaração de reposição da verba total se o estágio não se concretizar.  

 
6. O júri da Bolsa de Formação NMD / Biocodex 2022 será formado pelos 

elementos da direção do NMD, sendo constituído por um presidente e 4 
vogais. Ao presidente do júri caberá, em caso de necessidade, voto de 
qualidade.  

 
7. O júri informará a SPG da sua decisão sobre a candidatura a que atribui 

a Bolsa de Formação NMD / Biocodex 2022, a qual deverá ser 
fundamentada e lavrada em ata, até 15 de maio de 2022.  

 
8. Das decisões do júri não haverá recurso.  



 
 

 
 
 

 
9. A Bolsa de Formação NMD / Biocodex 2022 será entregue em ato público 

na Semana Digestiva 2022. A presença do candidato na cerimónia de 
entrega da bolsa é obrigatória, exceto se motivo justificado, devendo 
nesse caso ser indicado previamente um representante.  

 
10. O candidato a quem for atribuída a Bolsa de Formação NMD / Biocodex 

2022 obriga-se a apresentar um relatório do seu estágio à Direção do 
NMD, no prazo de 60 dias corridos após o término do estágio.  

 

 


