REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
-----------------MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO
PROFISSIONAL
INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO
Edital
Bolsas de Estudo para Mestrado e Doutoramento – Paises Membros da
União Africana - 2018
O instituto de Bolsas de Estudo (IBE) torna publico que estão abertas a
candidaturas para bolsas de estudo do nível de Mestrado e
Doutoramento, oferecidas da Comissão da União Africana para as
candidatas do Género Feminino, nas seguintes áreas de formação:
•
•
•
•

Ciências
Tecnologia
Engenharia
Matemática

Requisitos
a) Ser Cidadã moçambicana;
b) Ter concluído o nível de Licenciatura ou Mestrado
c) Idade não superior a 35 anos para candidatas ao Mestrado e 40
anos para Doutoramento.
Documentos necessários
•

•
•
•
•

Formulário de candidatura devidamente preenchido em formato
PDF ou EXCEL data sheet ( disponível através do endereço
electrónico www.au.int/en/scholarship);
Carta de admissão por uma das universidades dos países membros
da União Africana;
Fotocópia autenticada do passaporte;
Curriculum Vitae com a indicação de pessoas de referência (
escrita na língua inglesa);
Duas cartas de recomendação com a indicação dos contactos (

•

traduzido oficialmente para língua inglesa);
Carta explicativa sobre a importância da área de estudo para o
desenvolvimento do Continente Africano( redigida na língua
inglesa em 500 palavras.

Os candidatos devem apresentar o seu pedido formal, que deve
incluir o seguinte: Eu. formulário preenchido
• Recentes fotografia tamanho passaporte
• CV resumido com nomes e contactos de dois árbitros.
•

Cópias autenticadas de certificados académicos e transcrições

Todos documentos de candidatura devem ser enviados para o
correio electrónico olgaA@africa-union.org com o conhecimento de
mwalimunyerere@africa-union.org . Deve-se enviar igualmente duas
cópias do processo para o endereço físico abaixo até 30 de Abril de
2018:
Mwalimu Nyerere Scholarship Programme, Education Division
Department of Human Resources, Science and Technology
African Union Commission
P.O. Box 3243, Addis Ababa, Ethiopia

Nota: Após a submissão da candidatura deve-se submeter igualmente
ao IBE o comprovativo de envio dos documentos.

