Prêmio John Dirks Canada Gairdner de Saúde Global
PRAZO PARA INDICAÇÃO: 1 de outubro de 2017
Como fazer para indicar
Todas as indicações são enviadas através do Portal de Indicações Gairdner,
acessível via www.gairdner.org. O indivíduo que atua como o principal
indicador criará um perfil de indicador no site, que permitirá enviar a
indicação.
Processo de seleção
O Comitê Consultivo é formado por 12-15 especialistas internacionais no
campo da saúde global, que possuem uma visão clara sobre questões
fundamentais, clínicas e de ciências sociais na área de saúde global. A
seleção é enviada à Diretoria da Gairdner para aprovação formal.
Todas as indicações serão guardadas por um período de cinco (5) anos. Se
o indicado não for selecionado para um prêmio depois de cinco anos, devese respeitar um período de espera de dois (2) anos antes de enviar
novamente a indicação.
Em situações excepcionais, o referido prazo pode ser dispensado, a critério
do Presidente.
Condições
•

Após a notificação, o prêmio deve ser aceito pelos ganhadores dentro
de um prazo decidido pela Fundação, e deve, inclusive, ser recebido
pessoalmente pelo ganhador durante o jantar de premiação da
Canada Gairdner que se realizará em outubro de 2017.

•

Espera-se que os ganhadores participem do Programa Nacional que
se realiza em todo o Canadá.

•

O valor do prêmio é de CAD$ 100.000 e destina-se ao uso pessoal
dos premiados. Serão também apresentados uma menção do prêmio
e um item comemorativo.
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•

Os prêmios são concedidos a residentes de qualquer país, sem
qualquer restrição de gênero, raça, religião, credo ou nacionalidade.

•

As despesas de viagem e hospedagem para os premiados e seus
acompanhantes para receber os prêmios serão pagas pela Gairdner.

•

Todas as seleções são finais e não estão sujeitas à revisão ou
contestação.
As indicações para 2018 devem ser recebidas até 1 de outubro de 2017.
(Observe que esta indicação tem um prazo rigoroso.)

As indicações recebidas após este prazo só serão consideradas no ano seguinte.
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Lista de verificação da indicação
Informações do indicado
□ Saudação, nome completo, titulações após o nome
□ Cargos atuais e localização

□ Endereço, telefone e e-mail comercial

□ Endereço, telefone e e-mail pessoal (se houver)
Informações para indicação
□ Menção: Resumo de 1-2 frases sobre o trabalho/contribuições do
indicado
□ Carta de indicação principal (.doc/.pdf) do indicador

□ Principais contatos para indicação (opcional): Se a carta de indicação
primária tiver signatários além do indicador registrado, deve-se incluir as
respectivas informações aqui.
□ Resumo das contribuições: Forneça um levantamento das principais
contribuições científicas do indicado e seu impacto na saúde no mundo
em desenvolvimento.
□ Análise comparativa do campo do indicado (.doc/.pdf): Forneça uma
análise sobre a posição do indicado com relação ao seu campo de
pesquisa.
□ Coindicados potenciais: Forneça os nomes e instituições para aqueles
que devem ser considerados com o indicado para esta área específica.
Se não for possível nomear outros coindicados adequados, digite N/A.
□ Biografia: Breve biografia de até 300 palavras (.doc/.pdf)

□ As cinco principais publicações do indicado: Forneça as citações das
publicações mais significativas/representativas do indicado.
□ Currículo (.doc/.pdf)

□ Documentos comprobatórios (.doc/.pdf):
- As indicações devem ter pelo menos duas cartas de recomendação,
além da carta de indicação primária. Não há nenhum limite para
documentos comprobatórios.
- Outros documentos que possam contribuir para o processo podem
também ser incluídos nesta seção.
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