2a Convocatòria
BECA PER A LA REALITZACIÓ D’UN EXAMEN DE CERTIFICACIÓ DEL
BOARD OF PHARMACY SPECIALTIES
1. Finalitat: La Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) convoca novament una
beca per a que un farmacèutic pugui realitzar un examen de certificació del Board
of Pharmacy Specialties (BPS) de la American Pharmacists Association, amb
l’objectiu de facilitar la formació continuada mitjançant aquest programa, de
reconegut prestigi, exigent i rigorós. Es podrà optar a la beca per obtenir
qualsevol dels certificats oferts.

2. Sol·licitants: Aquesta beca va dirigida als professionals farmacèutics de qualsevol
àmbit assistencial que acompleixin els requisits exigits pel BPS per poder realitzar
un dels exàmens de certificació.

3. Dotació: La beca cobrirà els tràmits de inscripció per realitzar la prova, incloent-hi
les traduccions del títols i certificats. El candidat escollit haurà de justificar la seva
inscripció i la realització del examen, així com comunicar el resultat obtingut una
vegada rebi les qualificacions de la prova.

4. Termini per gaudir de la beca: El candidat seleccionat haurà de inscriure’s i
realitzar l’examen de certificació durant l’any 2015.

5. Documentació a presentar: Els candidats han d’entregar una còpia electrònica i
una en paper de:
-

Dades personals i curriculum vitae

-

Carta de sol·licitud indicant la motivació i interès per realitzar la prova

6. Requeriments: El guanyador de la beca haurà de ser membre de la SCFC.
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7. Presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds en paper s’hauran de fer arribar
personalment o per correu certificat a la Secretaria de la SCFC, a la Sra. Marta
Massanés (c/ Major de Can Caralleu 1-7, 08017 – Barcelona) fins el 15 de març de
2015, inclòs.

8. Selecció del guanyador i resolució de la convocatòria: La resolució de
l’adjudicació de la beca tindrà lloc abans del 31 de març de 2015. Les sol·licituds
seran avaluades i resoltes per un tribunal constituït per membres de la Junta de la
SCFC, quedant excloses aquelles persones que puguin presentar conflicte
d’interès. La present convocatòria podrà ser declarada deserta, a proposta de
l’esmentat tribunal, si els candidats presentats no reuneixen el nivell adequat. En
aquest supòsit, l’import de la beca no serà acumulable a les convocatòries d’anys
successius. Les decisions del tribunal són inapel·lables.

9. Acceptació i compromisos:
-

La persona beneficiària de la beca haurà d’enviar per correu electrònic el
document

d’acceptació

o

de

renúncia

a

l’adreça

de

la

SCFC

(scfarmaciaclinica@academia.cat) en el termini màxim de 10 dies naturals a
comptar des del dia següent a la notificació de la concessió de la beca.
-

Si la persona candidata no envia el document d’acceptació o renúncia en el
termini indicat, s’entendrà com a una renúncia. En aquest cas, la beca es podrà
adjudicar a un altre candidat.

-

El/la guanyador/a haurà de comunicar el resultat obtingut a la prova.

-

L’acceptació de la beca és incompatible amb l’aprofitament en el mateix període
d’una altra beca per al mateix concepte.

-

L’acceptació de la beca suposa per al candidat/a l’obligatorietat de presentar,
abans del 15 d’abril, els documents necessaris per realitzar la inscripció a la prova
(fotocopies compulsades del títol de Llicenciatura, expedient acadèmic i títol
d’especialista o certificat de experiència professional), així com demostrar
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-

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases del
concurs. En el supòsit que el/la becari/a incompleixi els compromisos establerts
en aquesta convocatòria, la Institució es reserva el dret de procedir com estimi
convenient, estant facultada per exigir la devolució de la totalitat de la dotació
econòmica de la beca.

-

De conformitat amb allò previst a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades, la informació curricular relativa als sol·licitants
de les beques a la que fa referència les bases d’aquesta convocatòria,
s’incorporarà a un fitxer de la SCFC. Tal com preveu el citat precepte, la persona
sol·licitant de la beca té la possibilitat d’exercitar el seu dret d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició a aquetes dades.

Junta de la SCFC
Barcelona, 3 de febrer de 2015
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