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As candidaturas, dirigidas ao Sr. Reitor da Universidade de León, devem ser envia-
das para:

Na página web de LABORATORIOS SYVA S.A.U. (www.syva.es) os candidatos poderão 
encontrar, a partir de Dezembro, um modelo de formulário para facilitar a recolha 
de dados, assim como a listagem da documentação que é necessário entregar, que 
se resume a seguir:

a) Dois exemplares do trabalho de Tese de Doutoramento (um original mais uma có-
pia).

b) Certificado que inclua a qualificação e data de defesa da Tese de Doutoramento, 
emitida pela Universidade correspondente.

c) Curriculum Vitae do candidato adaptado ao modelo normalizado que se encontra 
na página web, no qual se indicarão necessariamente as publicações, comunica-
ções e palestras em congressos, simpósios, seminários, etc. tanto nacionais como 
internacionais, separando-se claramente os relacionados com o conteúdo da tese e 
os derivados da actividade científica do candidato.

d) Fotocópia de toda a documentação referida no Curriculum Vitae.

e) Declaração da situação laboral actual do candidato.

f) No caso das Teses de Doutoramento não redigidas em espanhol, será necessário 
apresentar neste idioma a Introdução, a Planificação e Objectivos, as Conclusões e 
um resumo (2-3 páginas) dos restantes capítulos que compõem a tese.

Toda a documentação enviada, incluindo os exemplares da tese de doutoramento será 
devolvida aos candidatos, junto com a notificação informando o resultado desta edi-
ção do prémio.

Os dados de carácter pessoal fornecidos pelos participantes serão incluídos num 
ficheiro pertencente a LABORATORIOS SYVA S.A.U., cuja finalidade é a gestão do 

Prémio. Os participantes poderão exercer gratuitamente os direitos de acesso, rec-
tificação, cancelamento e oposição sobre os seus dados, enviando comunicação 
escrita dirigida a LABORATORIOS SYVA (Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57, 24010 
León-España), a rseguridad@syva.es ou ao fax Nº +34 987 802 452. Os partici-
pantes autorizam o uso dos seus dados nos termos descritos, incluindo a possível 
publicação do seu nome e apelidos em meios de comunicação ou outros que a em-
presa considere pertinentes.

6. O júri será nomeado pela Universidade de León, com o prévio acordo da Comissão 
Mista da Universidade de León e de LABORATORIOS SYVA S.A.U., e será formado 
por cinco membros. Actuará como seu presidente um catedrático da área de Saúde 
Animal da Universidade de León e, como secretário, a pessoa designada por LABO-
RATORIOS SYVA S.A.U. Os três vogais serão designados também de entre os Cate-
dráticos de Saúde Animal das restantes Faculdades de Veterinária de Espanha. A 
eleição dos membros do júri e dos seus suplentes será realizada de acordo com o 
sistema aprovado pelo Conselho de Governo da Universidade de León. Os membros 
do júri não poderão ter dirigido ou co-dirigido nenhuma das Teses de Doutoramento 
apresentada a concurso; em caso afirmativo, o membro do júri será substituído 
pelo seu suplente. Tanto no caso do Presidente do Júri, como dos Vogais, entender-
se-á sempre que a sua condição de vinculação à Universidade correspondente é 
em Serviço Activo e Dedicação a Tempo Completo, ficando excluídos os catedráticos 
que não cumpram este requisito.

7. A decisão do júri será inapelável e fundamentar-se-á numa apreciação do valor 
básico, fundamental e aplicado do trabalho de Tese de Doutoramento, consideran-
do igualmente a sua originalidade, repercussão no âmbito científico e contribuição 
para o conhecimento, prevenção e controlo das doenças transmissíveis ao homem 
pelos animais. A avaliação da própria tese terá um valor relativo de 75%, a produ-
ção científica directamente derivada da tese 25%.

8. Nesta edição, a tese vencedora será anunciada antes de 13 de Abril de 2015.

9. A entrega do prémio terá lugar num acto solene, na data em que a Universidade 
de León celebra a festividade do seu Patrono, San Isidoro de Sevilha. Por direito 
próprio, LABORATORIOS SYVA, S.A.U. poderá organizar uma cerimónia pública espe-
cífica e independente, complementar à anterior.

1. Cria-se um PRÉMIO INTERNACIONAL de LABORATORIOS SYVA S.A.U., para a melhor 
Tese de Doutoramento no âmbito da Saúde Animal realizada e defendida em Espa-
nha, Portugal e México.

2. O prémio tem uma periodicidade anual, coincidente com o ano académico. Nesta 
edição, correspondente a 2014, poderão apresentar-se as teses defendidas no 
ano 2013-2014 (entre 1 de Outubro de 2013 e 30 de Setembro de 2014).

3. O prémio terá um valor pecuniário de 15.000 euros, atribuídos integralmente por 
Laboratorios SYVA S.A.U.

4. No caso do júri decidir não atribuir o prémio, este transitará para o ano seguinte, 
embora com carácter independente, sendo, neste caso, atribuídos dois prémios e 
assim sucessivamente. O prémio é único e indivisível.

5. Poderão concorrer ao prémio todas as Teses de Doutoramento realizadas e defendi-
das em Espanha, Portugal e México dentro do campo da Saúde Animal, coinciden-
te com o perfil industrial de LABORATORIOS SYVA S.A.U. nomeadamente trabalhos 
sobre Microbiologia, Imunologia, Doenças Infecciosas ou Doenças Parasitárias dos 
animais. Como requisito prévio, os trabalhos deverão ter sido qualificados como 
“Apto” pelo respectivo júri.

Att. Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad de León
Referencia “PREMIO SYVA -Vicerrectorado de Investigación”

Registro General de la Universidad
Pabellón El Albéitar

Avenida de la Facultad de Veterinaria Nº 25
24004 - LEÓN
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LABORATORIOS SYVA S.A.U., em convénio com a Universidade de León e com o fim de incentivar a formação científica dos estudantes universitários no âmbito 
da Saúde Animal, tem organizado todos os anos desde 1997 o PRÉMIO LABORATORIOS SYVA PARA A MELHOR TESE EM SAÚDE ANIMAL, atribuído ao melhor 
trabalho de Tese de Doutoramento realizada sobre qualquer aspecto da Saúde Animal, e especificamente projectado sobre Microbiologia, Imunologia, Doen-
ças Infecciosas ou Doenças Parasitárias dos animais.

A partir da sétima edição (ano de 2004), o âmbito do prémio estendeu-se a Portugal e México, países nos quais Laboratorios SYVA S.A.U. tem empresas filiais.

Trata-se de um prémio único no seu género, tanto pelo seu valor pecuniário, como pelo prestígio que ganhou graças à excelente qualidade das teses premia-
das nas edições anteriores e ao excelente nível dos componentes do júri.

Para a Edição de 2015, o prazo de apresentação da documentação começa a 2 de Janeiro e termina a 22 de Fevereiro de 2015, podendo concorrer as 
Teses de Doutoramento defendidas durante o ano académico 2013-2014. 

Indica-se a seguir o regulamento do prémio.
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