SORTEIO LAST CALL
SCOPE/SCORE
CICLO 2019-2020
1. Sobre o Sorteio
1.1. Esse sorteio será realizado para ocupação das vagas que restaram
ociosas após o Edital de Pontos e os Editais de Vagas Remanescentes. Devido à
proximidade do vencimento do prazo para realização do estágio ao qual essas
vagas se destinam, é necessária a realização desses sorteios em curto prazo.
2. Condições de participação
2.1. Poderão participar desse sorteio, os alunos que:
a) Realizaram o pagamento de inscrição ou foram contemplados com a
isenção em um Edital de Vagas Remanescentes SCOPE-SCORE Ciclo 2019-2020
e não foram selecionados.
b) Atendam os critérios estabelecidos nas Exchange Conditions do país.
3. Regras do Sorteio ‘Last Call’
3.1. Os alunos poderão se inscrever para quantos países desejarem, porém
será validada apenas uma inscrição por aluno para cada país.
3.2. A ordem dos sorteios para cada país será feita conforme consta no
documento do quadro de vagas e links do formulário (essa ordem foi estabelecida
de acordo com a quantidade decrescente do número de inscritos nos editais de
vagas remanescentes).
3.3. O sorteio será feito através de transmissão ao vivo no grupo do
Facebook "CEV e CLEVs" às 21h (Horário de Brasília) do dia 26/09,
3.4. O aluno que for sorteado para um país, automaticamente estará excluído
dos sorteios subsequentes, podendo assim ocupar apenas uma vaga.
3.5. Caso o aluno selecionado desista da vaga, um novo sorteio será
realizado no dia seguinte à desistência e transmitido ao vivo no grupo do Facebook.
Será utilizada a mesma lista para esse o sorteio (retirando-se os alunos desistentes
e já selecionados). Isso será feito até que a vaga seja ocupada.
3.6. As vagas que não tiverem ou não restarem nenhum inscrito, serão
disponibilizadas para todos os alunos e ocupadas conforme ordem de
preenchimento de um novo formulário.
4. Inscrição

4.1. Para realizar a inscrição, os alunos deverão preencher os formulários
correspondentes aos países/vagas para os quais pretendem concorrer.
4.2. No formulário, serão solicitadas informações de identificação e dados do
pagamento da inscrição realizada para o Edital de Vagas Remanescentes.
4.3. A inscrição deverá ser feita até as 23h59 (Horário de Brasília) do dia
25 de setembro de 2019.
5. Confirmação da Vaga
5.1. Os alunos selecionados deverão realizar o pagamento da 1ª Taxa
(R$240,00) no prazo de 5 dias corridos após a realização do sorteio, salvo aqueles
que tiverem sido contemplados pela isenção.
5.2. O pagamento poderá ser feito das seguintes maneiras:
a) Depósito realizado com atendente bancário (diretamente no caixa devendo
ser solicitado que o nome completo do estudante selecionado seja acrescentado no
comprovante da transação emitido pelo banco, podendo estar impresso ou a caneta.
Em hipótese alguma serão aceitos comprovantes que não contenham o nome do
estudante selecionado;
b) Transferência entre contas correntes do Banco do Brasil, com o nome do
estudante no comprovante, sendo o titular OBRIGATORIAMENTE o aluno;
5.3. Não serão aceitas transferências de contas correntes de outros bancos
nem depósitos feitos por envelope em caixa eletrônico como pagamento da 1ª Taxa.
5.4. Depósitos feitos de forma incorreta NÃO receberão estorno. Por isso,
atente-se às formas de pagamento e confirme com a sua CLEV.
5.5. Os comprovantes de pagamento deverão ser enviadas pelas CLEVs ao
e-mail denemcomprovantes@gmail.com até 5 dias após a realização do sorteio,
com o seguinte assunto: SCOPE ou SCORE - PRIMEIRA TAXA - DATA DO
PAGAMENTO - VALOR DO DEPÓSITO - DC OU TC - Nº DO RECIBO/CONTA
CORRENTE - PAÍS SELECIONADO - NOME DO ESTUDANTE e INICIAIS DO
SOBRENOME
5.6. Após o recebimento do comprovante de pagamento, a CEV irá liberar o
Application Form para a CLEV pela qual o aluno se inscreveu.
5.7. A 2ª Taxa (R$240,00) deverá ser paga após o recebimento da Card of
Acceptance (CA) seguindo as mesmas regras definidas em 5.2.
6. Dúvidas e Casos Omissos
6.1. Dúvidas deverão ser comunicados à CEV, pela CLEV ou CR e serão
respondidas logo que possível.
6.2. Casos Omissos seguirão as normas já estabelecidas nos Editais de
Vagas Remanescentes.

7. Quadro de Vagas e Formulários
OBS: O Ciclo 2019/2020 é de abril de 2019 a março de 2020. Assim os estágios
deverão ser realizados nesse período. O Deadline da AF se refere ao prazo limite
antes da data preterida de estágio em que ela deve ser enviada ao país.
Nº

País

Qt

Deadline
para envio
da AF

Exchange
Conditions

Formulário

1

SCOPE - Chile

1

5 meses

SCOPE - IFMSA-Chile

https://forms.gle/KHC
Yw6GT8yZWjsry7

2

SCOPE - Grécia

1

4 meses

SCOPE - HelMSIC

https://forms.gle/kR3
848Py6UyJjkum9

3

SCOPE - Polônia

1

4 meses

SCOPE - IFMSA-Poland

https://forms.gle/57F
33pNwWW4TjLzp9

4

SCOPE - Peru

2

4 meses

SCOPE - IFMSA Peru

https://forms.gle/5VG
Kt4YodE2mEPf69

5

SCOPE - Rússia

1

4 meses

SCOPE - HCCM

https://forms.gle/QnB
DCHjT9tiJt23U8

6

SCOPE - Colômbia

1

6 meses*

SCOPE - ASCEMCOL

https://forms.gle/C7W
mMbynCWiTz5oc7

7

SCOPE - Egito

2

3 meses

SCOPE - IFMSA Egypt
Obs: Apenas Fev ou
Mar

https://forms.gle/FPo
HhPFGTrReRYU68

8

SCOPE - Marrocos

2

4 meses

SCOPE - IFMSA
Morocco

https://forms.gle/3yh
YfBsts5hdL9Nr7

9

SCOPE - Paraguai

1

3 meses

SCOPE - IFMSA
Paraguay

https://forms.gle/p2R
F5vTtDJLtLn4u9

10

SCOPE - Tailândia

1

4 meses

SCOPE IFMSA-Thailand

https://forms.gle/FGB
G8xQMDH5kczBt7

11

SCOPE - Costa Rica

1

3 meses

SCOPE - ACEM

https://forms.gle/D68
NAozZBMnz631V6

12

SCORE - Paraguai

1

12 semanas

SCORE - IFMSA
Paraguay

https://forms.gle/BW
QBGCptffouEkMJA

13

SCOPE - Panamá

2

4 meses

SCOPE IFMSA-Panama

https://forms.gle/srD4
dt5b3TFVRjGu6

14

SCORE - Moldávia

1

12 semanas

SCORE - ASRM

https://forms.gle/Xf89
LxLmFoyYAF7r7

15

SCOPE - Sudão

1

3 meses

SCOPE MedSIN-Sudan

https://forms.gle/fiA8
Tuq7DwLQ97ym6

16

SCORE - Honduras

1

12 semanas

SCORE -

https://forms.gle/JHX

IFMSA-Honduras

Z2R1DeaUUsK7XA

17

SCORE - Gana

3

16 semanas

SCORE - FGMSA

https://forms.gle/FtC7
jCmsuTuKB5uS6

18

SCORE - Kuwait

1

12 semanas

SCORE - KuMSA

https://forms.gle/Ae8
CJRQwHxpNTiXx5

19

SCOPE - Iraque Curdistão

3

3 meses

SCOPE IFMSA-Kurdistan

https://forms.gle/pigo
ShukcSoWd6GF9

*A CEV está aguardando confirmação do país para aplicação da AF nos meses de fevereiro ou
março, visto que a Deadline é maior do que o período possível para um período de estágio dentro do
ciclo. Por isso a vaga poderá ser retirada, caso o país negue.

