SEÇÃO 1. REGISTRO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

POSTULANTE
Sobrenome

Nome

Celular

Email

Fecha de Nacimiento
Celular

Género
Data de nascimento
(Formato: mm/dd/aaaa)
Opções:

Gênero

Endereço principal
Rúa

Linha 2

Cidade
País

Estado
Código Postal

Feminino (Feminino) / Masculino (Masculino) / Sexo Não Conforme / Não Binário / Outra
Identidade de Gênero / Prefere não responder / Feminino Transgênero Feminino /
Transgênero Masculino

SECÇÃO 2. REGISTO DE MEMBRO DE SOCIEDADES RESPIRATÓRIAS
ººº
Você é membro atual das seguintes sociedades respiratórias?

Nota: Ao selecionar uma região, a lista de empresas específicas será exibida para registrar seu número de membro.

Educação

Açao

Título

n

Nota: Ao selecionar “Adicionar título”, os seguintes detalhes a serem preenchidos serão exibidos.

Adicionar Título
Empregador
Nota: Ao selecionar “Empregado atualmente”, os seguintes detalhes a serem preenchidos serão exibidos.

Atual

n

Não aplicável
Instituição

Cidade

Estado

País

Upload uma fotografia recente tirada no ano passado (alta resolução e cor)
Arquivo

Nenhum Arquivo

Nota: Ao selecionar “Aarquivo”, serão exibidas
umas janelas

Formulário de Registro
Para qual programa Mecor você está se candidatando?

Você já concluiu um curso Mecor?
 Si


No

Você já concluiu um curso Mecor?
o
o
o
o
o
o

China
India
Indonesia
América Latina
PATS (Africa)
Turquía
o Global

¿En qué año asististe?

Nota: Anexe todos os seguintes arquivos possíveis para complementar seu aplicativo aos níveis 1, 2 e 3.
Não seaaplica
ao nível
Anexe
aprovação
do seu comitê de pesquisa / ética (IRB), Análise de dados, Manual de
procedimentos, Anexe seu protocolo de pesquisa, Anexe seu banco de dados.
Escolher
Arquivo

Nenhum selecionado

Se você fez algum curso de treinamento formal em pesquisa, epidemiologia, estatística ou
métodos de pesquisa clínica, indique:
Cursos

Adicionar
Nota: Ao selecionar “Adicionar”, os seguintes detalhes a serem preenchidos serão exibidos.

Nome do Curso

Formato
Online
Subir No
unaCampus
fotografía
actual del último año (Alta resolución y color)
Virtual
Archivo

Ningún

Duração do curso em dias

Ano

Cancelar

Adicionar

CV
Faça o upload do seu CV em formato pdf.
Arquivo

Sem escolha

Nota: Ao selecionar “Arquivo”, serão exibidas algumas janelas

Açao

Indique até que ponto você concorda ou discorda das seguintes declarações sobre sua
instituição:
o
o
o
o
o
o

Concordo
Concordo Totalmente
Neutro
Discordo
Discordo Totalmente
Não aplicável

As publicações de revistas científicas revisadas por pares me ajudam a ser promovido:
o Concordo
o Concordo Totalmente
o Neutro
o Discordo
o Discordo Totalmente
o Não aplicável
Posso obter fundos suficientes do meu supervisor para realizar estudos piloto:
o Concordo
o Concordo Totalmente
o Neutro
o Discordo
o Discordo Totalmente
o Não aplicável
Tenho acesso adequado a periódicos de texto completo para minha pesquisa:
o
o
o
o
o
o

Concordo
Concordo Totalmente
Neutro
Discordo
Discordo Totalmente
Não aplicável

Ensaio pessoal (limite de 50 a 300 palavras). Descreva como você planeja usar seu
treinamento em Mecor para avançar em sua carreira.

Nota: Complete o teste a seguir para complementar sua inscrição nos níveis 1, 2 e 3. Não se aplica ao
nível básico.

Descrição da pergunta ou proposta de pesquisa: (limite de 50 a 300 palavras)
Indique sua pergunta de pesquisa intermediária e escreva uma descrição de meia página de como a
questão será abordada. Certifique-se de que a pergunta especifique o desenho do estudo, a população,
o resultado e, conforme apropriado, a exposição. Veja o texto de Hulley, 4ª edição, capítulo 2:
"Conceber a questão de pesquisa e desenvolver o plano de estudo". Clique aqui para o capítulo. (Para
MECOR Basic, insira "Não aplicável")
Contador de palavras: 0/300 (mínimo de 50).

