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

INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO

EDITAL
Bolsas de Estudo para China/2018
O Instituto de Bolsas de Estudo (IBE) torna público que no âmbito da cooperação bilateral
existente entre a República de Moçambique e a República Popular da China, o Governo deste
País, põe à disposição 53 bolsas de estudo, para formação académica de jovens moçambicanos,
a serem efectivadas no ano lectivo 2018/2019.

As bolsas de estudo em referência distribuem-se em 45 para a licenciatura e 8 para o mestrado e
cobrirão as prioritárias que aparecem em anexo.

As candidaturas decorrerão em todo território nacional via ON-LINE no website:
www.csc.edu.cn/studyinchina ou www.campuschina.org. logo que o edital seja homologado
por Sua Excelência o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional.

1. Requisitos para a Licenciatura:
•

Ser cidadão (ã) moçambicano(a);

•

Ter idade máxima até 25 anos;

•

Ter concluído a 12ᵃ classe ou equivalente com a média igual ou superior a 12 valores;

•

Possuir pelo menos 12 valores nas disciplinas básicas do curso para o qual se candidata;

•

Não estar a beneficiar de outra bolsa de estudo.

•

Apresentar plano de estudo com até 200 palavras;
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2. Requisitos para o Mestrado:
•

Ser cidadão (ã) moçambicano (a);

•

Idade máxima até 35 anos;

•

Ter concluído o nível de licenciatura;

•
•

Ter domínio da língua inglesa falada e escrita;
Apresentar plano de estudo com até 800 palavras;

3. Documentos necessários para a Licenciatura e Mestrado:
•

Requerimento dirigido ao Senhor Director Geral do IBE solicitando a bolsa de estudo,
indicando o contacto do candidato e do encarregado da educação;

•

Formulário de candidatura devidamente preenchido em inglês via online;

•

Certificado de habilitações da 12ª classe ou equivalente para candidatos de licenciatura e
certificado da licenciatura para candidatos do mestrado, ambos homologados pelo
Conselho Nacional de Exames Certificação e Equivalência (CNECE) e traduzidos para a
língua inglesa;

•

Declaração de responsabilidade dos Pais em inglês (só para candidatos menores de 18
anos de idade);

•

Formulário de exames médicos devidamente preenchido e carimbado pelo médico;

•

Carta de pré-admissão por uma das Universidades Chinesas (pode se consultar a lista das
universidades através do endereço electrónico www.csc.edu.cn/studyinchina;

•

Notas de Exame de HSK (facultativo);

•

Cópia autenticada do passaporte;

•

Fotografia tipo passe a ser afixada no formulário ON-LINE.

4. Prazos:

O prazo da entrega ao IBE de todos os processos físicos submetidos via on-line, é até as
17 horas do dia 12 de Março de 2018.
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5. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•

O formulário a ser preenchido e submetido via on-line, encontra-se no website
http://www.csc.educn/stuyinchina ou www.campuschina.org.

•

Todos os documentos indicados no ponto 3, devem ser submetidos via on-line,
juntamente com o formulário;

•

O processo do (a) candidato (a), deve ser impresso e entregue no local de candidatura;

•

Não será aceite a mudança de curso após a admissão à bolsa de estudo;

•

A selecção dos candidatos vai privilegiar aquele que apresentarem o melhor
aproveitamento académico;

•

Não serão aceites processos de candidaturas que não respondam as exigências acima
referidas;

•

Informações adicionais serão fornecidas pelo Instituto de Bolsas de Estudo e as
Direcções Provinciais de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional.

Maputo, 31 de Janeiro de 2018

O Director Geral
______________
Prof. Doutor Octávio Manuel de Jesus
(Especialista de Educação)

Av. Mártires da Machava, nº231, Telef: +258 21488825/6 Fax: +258 2148882, www.ibe.gov.mz
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Anexo:
Cursos disponíveis para a licenciatura e mestrado com as respectivas vagas

Cursos

Vagas

Agronomia

5

Medicina

5

Engenharia de Minas

4

Arquitectura

2

Engenharia de Construção Civil

4

Engenharia de Petróleo e Gás

5

Engenharia Hidráulica

4

Engenharia Eléctrica

4

Engenharia Mecânica

4

Engenharia Industrial

4

Engenharia Informática e Telecomunicações

3

Bioquímica

3

Turismo e Artes Visuais

3

Economia e Comércio Internacional

3

Total

53

Maputo, 31 de Janeiro de 2018

4

