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

Edital
Bolsas de Estudo para Licenciatura e Mestrado - Indonésia 2018
O Instituto de Bolsas de Estudo (IBE) torna público que estão abertas candidaturas
para bolsas de estudo do nível de Licenciatura e Mestrado, oferecidas pelo Governo
da Indonésia em diversas áreas de formação.
Todo processo de candidatura deve ser submetido via on-line através do
endereço electrónico www.knb.ristekdikti.go.id até 30 de Abril 2018.

Requisitos:
Ser cidadão moçambicano;
Ter concluído a 12ª classe ou Licenciatura;
Apresentar os resultados do teste da IELT ou certificado equivalente de proficiência
da língua inglesa;
Idade não superior 35 anos para Mestrado e 25 anos para Licenciatura

Documentos necessário:
•
•
•
•
•
•
•

Carta de reconhecimento pela Embaixada da Indonésia;
Carta de recomendação pelo Instituto de Bolsas de Estudo;
Duas cartas de recomendação dos professores do último nível académico;
Fotocópia autenticada do passaporte;
Certificado de Habilitações Literárias com a indicação de notas ou das
cadeiras feitas ( traduzido oficialmente para a língua inglesa);
Certificado de proficiência de língua inglesa da IELT ou equivalente (obtido
num período não superior a dois anos);
Atestado médico que incluiu todo historial médico (traduzido para língua
inglesa).

Procedimentos para obtenção da carta de recomendação pela Embaixada da
Indonésia:
Imprimir a carta convite disponível no endereço electrónico
www.knb.ristekdikti.go.id, submeter a Embaixada anexando os seguintes
documentos:
ü Cópia do passaporte;
ü Certificado de Habilitações Literárias com a indicação das notas ou das
cadeiras feitas traduzido oficialmente para língua inglesa.
•

Nota: Após a submissão da candidatura via on-line deve-se submeter igualmente ao
IBE o comprovativo de envio dos documentos.
Para mais informações sobre processo de candidatura, cursos e universidades pode se
aceder o endereço electrónico acima referido.
Maputo, aos 14 de Março de 2018

O Director Geral

Prof. Doutor Octávio Manuel de
Jesus
(Especialista de Educação)

