REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
--------------------MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO
PROFISSIONAL
INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO

ANÚNCIO
Bolsas de Estudo de Curta duração (2018-2019) e longa duração (Mestrado) –
2019 - Austrália
O Instituto de Bolsas de Estudo (IBE) torna público que estão abertas candidaturas para bolsas
de estudo de curta duração (2018-2019) e longa duração (Mestrado) 2019, oferecidas pelo
Governo Australiano, nas seguintes áreas:

Cursos de curta duração


Sector da Agricultura: 1- Agribusiness; 2- Irrigação e gestão de recursos hídricos para
agricultura; 3 – Aumentar o impacto da pesquisa agrícola no desenvolvimento;



Sector Extractivo: 4 - Desenvolvimento económico e social; 5 – Economia mineral e de
energia;



Politicas Publicas: 6 – Políticas de comércio e negociações; 7- Parcerias PúblicoPrivadas no desenvolvimento de infra-estruturas; 8- Gestão dos Oceanos: governação e
pesca sustentável.

Cursos de longa duração - Mestrado



Agricultura (com foco na produtividade) – sistemas agrícolas sustentáveis, gestão do
meio ambiente; plataformas de inovação; biossegurança e ligação efectiva entre os
mercados nacionais e internacionais; gestão de pesca sustentável;



Indústria Extractiva – gestão transparente do sector extractivo e desenvolvimento de
capacidade no sector de minas incluindo políticas e regulamentação, negociação, saúde,
segurança e ambiente, encerramento de minas e planificação das infra-estruturas;



Políticas Públicas – saúde pública; educação incluindo ensino técnico e vocacional;
administração pública; finanças e comércio internacional;



Outros - Turismo; Ambiente; Gestão da Águas; Mudança do Clima; e Desenvolvimento
Social.

Critérios de Elegibilidade Gerais

a) Ser cidadão moçambicano;
b) Ter completado no mínimo 25 anos de idade;
c) Idade limite para Cursos de Mestrado 50 anos;
d) Idade limite para Cursos de Curta Duração 55 anos;
e) Ter no mínimo 2 anos de experiência de trabalho após a licenciatura em área relevante;
f) Possuir nível intermédio de língua inglesa falado e escrito;
- os candidatos pré-seleccionados serão submetidos a um teste de inglês pago pelo
programa antes de entrevistas;
-os candidatos que não atingirem a média mínima de 5 no teste de inglês serão eliminados.
Neste teste nenhum concorrente deverá ter nota inferior a 4.5;
g) Encoraja-se a candidatura de mulheres e Pessoas Portadoras de Deficiência;
h) Encoraja-se a candidatura de Professores Universitários em cada uma das áreas
priorizadas;
i) Não são aceites candidaturas de pessoas que estejam desempregadas;

j)

Não são aceites candidaturas de pessoas que já tenham obtido qualificação no nível de
Mestrado.

Documentos necessários
 Cópia autenticada de BI ou Certidão de Nascimento;
 Cópia autenticada das páginas principais do passaporte;
 Cópia autenticada do Diploma/Certificado de Licenciatura ou Bacharelato;
 Cópia autenticada da transcrição dos resultados académicos de graduação;
 Se tiver cópia dos resultados do teste de Inglês: IELTS, TOEFL ou PTE. Caso não tenha
e trabalhe num ambiente em inglês como língua de trabalho, por favor apresente uma
carta da entidade empregadora indicando o uso adequado de inglês no desempenho das
suas funções;
Opcional: CV traduzido – recomendável porque ajuda na avaliação da sua candidatura.

Nota: Os formulários bem como a informação detalhada sobre as bolsas de estudo estão
disponíveis

através

do

portal

do

programa

"Australia

Awards

Africa":

http://www.australiaawardsafrica.org/african-countries/mozambique/. Duvidas e pedidos de
esclarecimentos deverão ser enviadas para enquiries@australiaawardsafrica.org. Recomenda-se
aos candidatos lerem com atenção e consultar a documentação recomendada no formulário que
deve ser preenchido electronicamente na língua inglesa.

As

candidaturas

devem

ser

submetidas

via

electrónica

para

o

applications@adsafrica.com.au dentro dos prazos estabelecidos:


Curso de longa duração (Mestrado) - até 15 de Dezembro de 2017



Curso de curta duração - até 15 Janeiro de 2018

Nota: Deve se submeter igualmente ao IBE o comprovativo de envio dos documentos.

endereço:

Maputo, Setembro de 2017

