
 

 

 

Regulamento das inscrições nas VII JIMA 

 

1. A inscrição é feita através do preenchimento do formulário presente no site das 

Jornadas. Será enviado um e-mail de confirmação com os dados referentes à 

inscrição. 

2. A inscrição nos Workshops e/ou Cursos Longos e nas atividades associadas às JIMA, 

como o Programa Social, implicam inscrição obrigatória no Programa Científico das 

Jornadas.  

3. O pagamento deve ser feito via transferência bancária para o  

NIB 003502050001372723009. 

4. É obrigatório o envio do comprovativo de pagamento para o e-mail 

inscrevojima@gmail.com para concluir o processo de inscrição. 

5. Só serão aceites comprovativos de pagamento válidos (cópia do talão de multibanco 

ou comprovativo válido de transferência bancária do próprio banco). 

NOTA: Em qualquer pagamento efetuado através da aplicação do banco terá que ser 

colocado o e-mail inscrevojima@gmail.com durante o pagamento, para que a 

organização receba um e-mail diretamente do banco a informar acerca da 

transferência efetuada. Qualquer e-mail de transferência efetuada pela app, 

reencaminhado pelo próprio e não diretamente pelo banco, não será aceite como 

comprovativo de inscrição. 

6. O prazo limite para pagamento e envio do comprovativo de pagamento é dia 08 de 

setembro às 23h59. 

7. Após a confirmação do pagamento, a Comissão Organizadora enviará um email a 

confirmar a inscrição nas Jornadas. 

8. O cancelamento da inscrição nas Jornadas com garantia de restituição total do 

dinheiro apenas será possível até 08 de setembro às 23h59, sendo o montante 

restituído após o evento através de transferência bancária. 

9. A inscrição é intransmissível! Em caso de desistência, a inscrição não poderá 

transitar para ninguém – desistências terão direito a reembolso nos termos do 

número 8. 

10. A inscrição de acompanhantes é apenas permitida para o Jantar Oficial e é limitada 

às vagas sobrantes, dado o número limitado de inscrições. Os acompanhantes serão 

assim colocados em lista de espera e informados até ao final do dia 20 de setembro. 
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O pagamento – no valor de 25€ – poderá ser feito em numerário junto do 

secretariado na manhã do dia 21 de setembro ou enviada a confirmação do 

pagamento para o e-mail inscrevojima@gmail.com de acordo com os termos do 

número 5.  

11. As faturas solicitadas serão enviadas até 90 dias após o evento. 

12. Qualquer dúvida referente à inscrição deverá ser enviada para 

inscrevojima@gmail.com (qualquer outra plataforma não será válida como 

informação de resposta a questões relativas a inscrições). 

 

Alunos do Mestrado Integrado em Medicina 

1. A inscrição dos alunos do Mestrado Integrado em Medicina no programa científico 

das Jornadas é gratuita. 

2. Os alunos têm obrigatoriamente de se inscrever através do formulário disponível no 

site das Jornadas. 

3. A inscrição noutras atividades inseridas nas Jornadas, nomeadamente Cursos Longos, 

Workshops e Programa Social será aceite mediante o pagamento das mesmas. 

4. No início das Jornadas, os alunos inscritos devem apresentar-se no secretariado com 

o seu cartão de estudante. 

 

VII Jornadas do Internato Médico do Algarve 

De internos, para internos 
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