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Regulamento
Objetivo

Trabalhos admitidos a concurso

O Prémio António Arnaut (PAA) é instituído pela Edições Almedina e
visa distinguir o melhor trabalho escrito sobre investigação em
sistemas de saúde.

Os trabalhos admitidos a concurso devem ser entregues por
correio eletrónico na editora no endereço paa@almedina.net e ter
um máximo de 400 000 caracteres.

Júri

A entrega de cada trabalho deve ser acompanhada de carta
assinada pelo (s) autor (es), do qual conste o título, a data da
realização, o nome do (s) autor (es), breve nota biográfica e
respectivo contacto, declaração que confirme que o trabalho
realizado respeita o presente Regulamento e a autorização de
publicação.

Para os trabalhos a concurso em 2015, o Júri é constituído pelos
Professores Jorge Soares, Paulo Ferrinho e Alexandre Abrantes, e
por um representante da Edições Almedina.

Os trabalhos deverão ser redigidos em língua portuguesa, inéditos
e não poderão ser apresentados a outro concurso antes do
resultado da sua apreciação pelo júri do PAA ser tornado público.

Nos anos seguintes, o Júri será indicado pela Edições Almedina,
ouvidos os Professores António Correia de Campos e Jorge Simões.

Critérios de Valoração

Periodicidade
O PAA é atribuído anualmente.

As decisões do Júri são tomadas por maioria dos votos e delas não
há recurso.
De cada reunião do Júri será lavrada uma acta, assinada por todos
os seus elementos.

São critérios de valoração dos trabalhos a qualidade científica,
a relevância e a originalidade, a clareza dos objectivos e a
adequação da metodologia utilizada.

A Edições Almedina assegurará as tarefas de secretariado do Júri.

Prazo

Prémio

Os trabalhos devem ser entregues até às 24 h do dia 31 de
dezembro de 2015.

O prémio é constituído por uma remuneração pecuniária e pela
publicação do trabalho premiado pela Edições Almedina.

A decisão deve ser tomada até às 24h do dia 31 de março de 2016.

Para a edição relativa aos trabalhos entregues em 2015, o valor
financeiro do prémio será de 3000 €, assegurado integralmente
pelo apoio atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Divulgação dos resultados

O Júri poderá não atribuir o prémio se verificar que nenhum dos
trabalhos reúne condições para a sua atribuição.

A comunicação do prémio será efetuada por correio eletrónico aos
concorrentes e publicitada no site www.almedina.net.

