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

ANÚNCIO
Bolsas de estudo para Mestrado – 2018 - Irlanda
O Instituto de Bolsas de Estudo (IBE) torna público, que estão abertas candidaturas para
bolsas de estudo de mestrado, oferecidas pelo Governo da Irlanda representado pela Irish
Aid, nas seguintes áreas:


Agricultura, Ambiente, Mudanças Climáticas, Conservação, Desenvolvimento Rural e
áreas afins;



Saúde, Medicina, Nutrição, Economia da Saúde e áreas afins;



Educação e Educação Comunitária;



Ciências Politicas, Estudos Socias, Desenvolvimento Comunitário, Sociologia e áreas
afins;



Estudos sobre a Mulher, Género e sobre Igualdade;



Direito Internacional, Direitos Humanos, Governação e áreas afins;



Engenharia e Tecnologia Sustentável;



Economia, Contabilidade, Recursos Humanos e Administração Pública;



Gestão e Negócios, MBA.

Requisitos
a) Ser cidadão moçambicano;
b) Residir em Moçambique;
c) Trabalhar para uma instituição parceira da Irish Aid e ser por ela proposto para
concorrer a bolsa;
d) Ter concluído o nível de licenciatura;
e) Possuir os requisitos necessários para frequentar um curso de pós-graduação ou
Mestrado;
f) Ter identificado o curso e instituição de ensino onde pretende estudar;

1

g) Candidatar-se a uma nova formação académica (não estar a procura de financiamento
para custear uma formação já iniciada);
h) Demonstrar forte cometimento para o desenvolvimento do país;
i) Estar disponível para beneficiar da bolsa de estudo no ano académico em que lhe for
atribuída 2018/2019.

Documentos necessários

1. Formulário devidamente preenchido;
2. Duas fotografias tipo passe recentes;
3. Cópia autenticada do passaporte;
4. O Curriculum Vitae actualizado, indicando datas exactas da formação académica,
experiência profissional e outras qualificações obtidas (redigido na língua inglesa);
5. Cópia autenticada do certificado do nível Secundário e Universitário (traduzidos
oficialmente para a língua inglesa);
6. Duas (2) referências académicas (dos anteriores professores) redigidas na língua
inglesa e emitidas em papel oficial da instituição de ensino;
7. Cópia autenticada do Bilhete de Identidade;
8. Carta da entidade empregadora que autoriza a frequentar o mestrado com a indicação
do respectivo curso (redigida na língua inglesa);
9. Certificado da IELT que confirma ter conhecimento da língua inglesa com uma
pontuação mínima de 6.5.

Nota: Todos documentos da candidatura devem estar traduzidos para a língua inglesa.

As candidaturas devem ser submetidas na Embaixada da Irlanda, sita na Av. Julius Nyerere,
3630, C.P. 4654, Maputo, até 15 de Dezembro de 2017, obedecendo o seguinte horário:
Segunda a Quinta-feira das 8:00 às 16:30 horas e, Sexta-feira das 08:00 às 13:00 horas. Devese submeter igualmente ao IBE o comprovativo da entrega dos documentos na Embaixada.

Para mais informações, os interessados poderão consultar ao endereço electrónico
www.irishaidfellowships.ie ou contactar a Embaixada da Irlanda através do número
21491440/ correio electrónico: maputo@dfa.ie.

Maputo, Novembro de 2017
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