
 

 

 

 

CALL FOR VOLUNTEERS  

Regulamento para Bolsa de Voluntários 

  

O que é a OSET (Organisation of Societies for Electrophysiological Technology)?   

A OSET é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover a educação e obtenção 

do mais alto nível de conhecimento no âmbito do neurodiagnóstico e tecnologia eletrofisiológica, 

englobando 17 países membros. 

A OSET recorre a exposições e congressos, de modo a partilhar conhecimento na área de 

eletrofisiologia. Os seus congressos são realizados de 4 em 4 anos, sendo o Porto a cidade que 

acolhe a 11ª edição, já em 2019. 

 

Porquê ser voluntário? 

• Oportunidade única de contribuir para a comunidade científica; 

• Integrar e conhecer a organização de um evento mundial; 

• Estabelecer conhecimento e possíveis contactos com especialistas nacionais e internacionais 

na área da Neurofisiologia; 

• Ganhar experiência profissional; 

• Desenvolver soft skills; 

• Fortalecer o CV. 

 

O que é que a Comissão Organizadora oferece aos voluntários? 

• Alimentação de cortesia durante os turnos de voluntariado; 

• Admissão gratuita ao Congresso, em períodos extra-turnos; 

• Certificado de participação. 

*Por favor, note que não estão incluídos gastos de acomodação ou transporte. 

 

Qual o perfil do voluntário? 

• Ter mais de 18 anos; 

• Língua inglesa; 

• Ser responsável e possuir iniciativa; 



 

 

• Possuir capacidade de trabalhar em equipa; 

• Possuir disponibilidade total na semana do Congresso e em data prévia (a definir) para uma 

reunião de voluntários; 

• Preferencialmente, ser do distrito do Porto ou possuir facilidade de deslocamento; 

• Preferencialmente, ser estudante de Neurofisiologia ou Fisiologia Clínica. 

 

O que envolve ser voluntário? 

As funções dos voluntários são muito variadas e de caráter fundamentalmente prático. Poderão 

envolver, por exemplo: 

• Hostess for Congress venue: acolher os participantes no local do Congresso, orientando-os 

pelo espaço; 

• Session Room Monitor: garantir o bom funcionamento das sessões, auxiliando os 

palestrantes, se necessário; 

• Registration Desk Representative: registar os participantes no Congresso e facultar as 

ofertas incluídas na inscrição; 

• Exhibit Hall Representative: prestar assistência aos delegados das empresas, na zona 

dos stands;  

• Poster Session Representative: prestar assistência aos autores de pósteres, se necessário. 

 

Como são feitas as candidaturas? 

As inscrições para a Bolsa de Voluntários OSET 2019 estão abertas entre 3 de dezembro de 

2018 e 28 de fevereiro. Deverá enviar um email para info@oset2019.com, com o assunto 

“Voluntário OSET2019 – nome completo”, expressando o seu interesse em colaborar como 

voluntário e anexando o seu CV. Receberá um email com marcação de entrevista. 


