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Regulamento da Task Force

Artigo 1.º

Definição

1. A Task Force (TF) consiste numa equipa que apoiará a Comissão Organizadora do

AIMS Meeting (CO AIMS) nos dias do congresso e/ou restantes atividades, e nos dias

que os antecedem e sucedem, prestando essencialmente apoio logístico.

2. A TF colabora nas seguintes tarefas: preparação dos kits e materiais do congresso,

check-in e receção dos estudantes participantes, organização dos espaços

(preparação e arrumação), almoços e coffee breaks, acompanhamento de workshops

e programa cultural e restantes atividades, esclarecimento de dúvidas e

fornecimento de informações aos estudantes participantes e convidados, mediante

as necessidades do projeto e da Comissão Organizadora.

3. É responsabilidade da CO AIMS, e em especial do Departamento de Logística e

Fundraising e da Coordenação Geral, ministrar e fornecer toda a formação e

informações necessárias ao desempenho do papel de elemento da Task Force, bem

como procurar motivar e dar uma boa experiência a todos os elementos da Task

Force.

4. A gestão e coordenação dos elementos da Task Force durante a sua atividade é da

responsabilidade da Coordenação Geral e das Coordenações de Departamento,

podendo ainda ser criadas equipas com objetivos específicos sob a liderança de

outro elemento da CO AIMS.

Artigo 2.º

Composição

1. O número de elementos a integrar a TF deve ser decidido pela Coordenação Geral do

projeto, atendendo às necessidades de apoio em cada edição.
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1.1. Para o edição de 2023, a Coordenação Geral define o número de elementos

da TF em 50.

Artigo 3.º

Candidatura, seleção e admissão

1. Para se candidatarem à TF, os interessados deverão preencher um formulário online

cuja construção e avaliação é responsabilidade da CO AIMS.

2. O processo de seleção tem de valorizar:

2.1. Conhecimentos gerais sobre o congresso e sobre temas a serem abordados;

2.2. Motivações;

2.3. Capacidade de resolução de problemas e conflitos;

2.4. Capacidade de comunicação em inglês;

2.5. Disponibilidade para os dias do congresso;

2.6. Simpatia e cordialidade.

3. Os estudantes integrantes da TF das AIMS Masterclasses antecedentes à edição

corrente do AIMS Meeting terão prioridade no acesso às vagas.

4. Os estudantes candidatos à TF das AIMS Masterclasses que não tenham garantido a

sua vaga na equipa, mas tenham passado por todas as fases de seleção e

demonstrado as capacidades enumeradas no ponto 2. do presente artigo, têm

prioridade no acesso às vagas.

5. São critérios de exclusão não ser aluno da Faculdade de Medicina da Universidade de

Lisboa (FMUL) ou deixar de o ser no decorrer do período entre a seleção e a

realização do congresso.

6. Caso não se consiga constituir a TF de acordo com os anteriores pontos e com os

números previamente estabelecidos, remete-se à CO AIMS a possibilidade de

convidar alunos da FMUL para integrarem a TF, preferencialmente membros da

Direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (DAEFML).

7. O eventual convite de elementos da DAEFML que integrarão a TF será feito pela

coordenação da CO AIMS e pelo DGT da DAEFML.

Artigo 4.º

Reembolsos

1. Caso o candidato à TF seja selecionado após a inscrição e pagamento do bilhete, o

valor ser-lhe-á reembolsado na totalidade pela Tesouraria da AEFML.

2. Caso o candidato à TF seja selecionado e manifeste interesse em participar no Gala

Dinner, terá garantia de vaga e ficará responsável pelo pagamento de apenas 50% do

valor cobrado.
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Artigo 5.º

Direitos e Deveres da TF e CO AIMS

1. É dever da TF fazer todo o possível pelo sucesso das atividades, cumprindo e

respeitando as orientações que lhe são fornecidas, mantendo a boa imagem do AIMS

Meeting e da AEFML, bem como qualquer propriedade material ou intelectual do

mesmo, de acordo com o código moral e ético de qualquer estudante da FMUL.

2. É dever da TF comunicar à CO AIMS, e em particular à Coordenação, qualquer

problema ou desconforto que surja durante o decorrer das atividades, para que este

possa ser resolvido céleremente e em conjunto.

3. É dever da CO AIMS elaborar um horário equilibrado e justo para todos os membros

da TF, assegurando como direito da TF o devido tempo de descanso e lazer, bem

como tempo para refeições. Estes momentos devem ser realizados sempre em local

apropriado e definido.

4. Cada elemento da TF deve apresentar uma imagem cuidada e limpa durante os dias

do congresso, respeitando o Dress Code definido pela CO AIMS, utilizando o polo

fornecido sempre que junto dos participantes.

5. Aos elementos da TF é garantida a dispensa de aulas durante todos os momentos de

trabalho.

6. Reserva-se o direito à CO AIMS, e em particular à Coordenação, de remover qualquer

elemento da TF, se considerado que as suas funções não estão a ser cumpridas

adequadamente, ou que este constitui um fator de entropia, perdendo o mesmo o

direito ao reembolso do valor do Bilhete, se aplicável.
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