FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA
V EDIÇÃO CONCURSO MARES CIRCULARES
APOIO A PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO 2022 *1
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
*NOME E APELIDO:
*NÚMERO E TIPO DE
IDENTIFICAÇÃO:

*Tipo de documento: Cartão de Cidadão
*Número:

NACIONALIDADE:
MORADA:

*CP:
*DISTRITO:

*PAÍS:

*TELEMÓVEL:

OUTRO:

CORREIO ELETRÓNICO:
*TELEFONE:
VÍNCULO INSTITUCIONAL:
*TÍTULO DO PROJETO:
VÍNCULO INSTITUCIONAL
INSTITUIÇÃO:
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:
NOME E APELIDO DO
REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO E TIPO DE
IDENTIFICAÇÃO DO
REPRESENTANTE LEGAL:
MORADA (institucional):

Tipo de documento: Cartão de Cidadão
Número:
CP:
DISTRITO:

PAÍS:

CORREIO ELETRÓNICO:
WEBSITE:
* Os campos com asterisco (*) são considerados obrigatórios, pelo que devem ser preenchidos
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RESUMO DO PROJETO (Máximo 2000 carateres, espaços incluídos)
Descrição resumida do projeto, dos seus objetivos, resultados e métodos para alcançá-los

pág. 2

ANTECEDENTES (Máximo 3000 carateres, espaços incluídos)
Estado atual do objeto de estudo e das investigações prévias relacionadas
Este projeto é uma parte de outro mais amplo?

SIM

O projeto já foi iniciado e está em fase de desenvolvimento?

NÃO
SIM

NÃO

O projeto conta também com financiamento de outras instituições? (Assinale uma ou várias opções)
NÃO

Financiamento próprio
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Financiamento externo

OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS (Máximo 3000 carateres, espaços incluídos)
Enumerar os objetivos e os resultados que desejam alcançar
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METODOLOGIA (Máximo 3000 carateres, espaços incluídos)
Explicar como pretendem alcançar os objetivos e os resultados propostos
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PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA (Máximo 6000 carateres, espaços incluídos)
Atividades que serão desenvolvidas para alcançar os resultados e cronograma
Tempo necessário para o desenvolvimento das atividades previstas 12 meses
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EXPERIÊNCIA E IDONEIDADE DO GRUPO DE INVESTIGAÇÃO
(Máximo 2500 carateres, espaços incluídos)
Composição do grupo investigador e experiência
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COMUNICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS
(Máximo 2500 carateres, espaços incluídos)
Meios de disseminação e de aplicação dos resultados obtidos
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ORÇAMENTO
Despesas suportadas pelo valor obtido com o prémio
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OUTRA INFORMAÇÃO DE INTERESSE
Utilize este espaço se deseja adicionar alguma informação suplementar. Se deseja incluir imagens, gráficos ou
documentos relacionados com o projeto, por favor, envie-os como documentos anexos (no mesmo e-mail, se possível)

*1 Uma vez enviado este formulário preenchido com toda a informação exigida, entende-se que o regulamento do concurso, publicado em
www.asociacionchelonia.org, foi lido e aceite. Mediante a apresentação deste formulário, o interessado consente de forma expressa e inequívoca o
tratamento dos dados pessoais contidos nele e autoriza, a Asociación Chelonia, à sua inclusão em ficheiro de caráter pessoal para efeitos do correto
desenvolvimento do concurso. Em conformidade com o Regime Geral de Proteção de Dados, informa-se que os dados recolhidos neste documento serão
incorporados numa base de dados, gerida pela Asociación Chelonia, cuja finalidade será exclusivamente a de registar e gerir a participação, avaliar os
projetos apresentados, incluindo o contacto com os interessados para a comunicação de assuntos relacionados com o concurso. Também autoriza a
cedência dos seus dados às entidades patrocinadoras, com o objetivo de realizar o acompanhamento e a difusão do concurso e dos projetos vencedores.
O interessado pode solicitar o exercício dos seus direitos de acesso, retificação, eliminação, limitação ao tratamento, oposição, portabilidade e direito a
não ser objeto de uma decisão baseada unicamente no tratamento automatizado, assim como a retirada do consentimento outorgado para o tratamento
a qualquer momento, nos termos que a Lei estabelece, mediante comunicação escrita para a morada Rua Aristóteles 3, 28027 Madrid.
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