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

Edital
Bolsas de Estudo de Curta duração (2019-2020) e longa duração
(Mestrado) –2020- Austrália

O Instituto de Bolsas de Estudo (IBE) torna público que estão abertas candidaturas para
bolsas de estudo de curtaduração (2019-2020) e longa duração (Mestrado) 2020,
oferecidaspelo Governo Australiano, nas seguintesáreasprioritárias:

Cursos de curta duração


Sector Extractivo:

- Gestao e Encerramento de Minas; - Planeamento,

Monitoramento e Implementação de Investimentos Extrativos;


Sector da Agricultura: Aumentando o desenvolvimento da pesquisa agricola; Agronegócio;



Politica : Política de comercial e negociações ; Gestão dos Integrada de Recursos
Hidricos Regionais e Transnacionais;



Meio Ambiente: Adaptação às Mudanças Climáticas;



Saúde: Gestão dos Cuidados da Saúde Mental num Contexto de Saúde Pública;



TVET: Educação Profissional Técnica e Treinamento (TVET)

Cursos de longa duração – Mestrado
Àreas prioritárias


Produtividade Agrícola;



Extractivos;



Políticas Públicas.
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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:as candidaturas devem ser feitas on-line através do endereço electrónico
https://www.australiaawardsafrica.org/awards/apply,

onde

pode

ser

encontrada
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simultaneamente a informação detalhada sobre todos critérios de elegibilidade e documentos
necessários.

Para

mais

informação

pode-se

consultar

o

endereço

electrónico

www.australiaawardsafrica.org. Recomenda-se aos candidatos a lerem com atenção o
formulário que deve ser preenchidoelectronicamente na língua inglesa.

As candidaturas devem ser submetidas dentro dos prazos estabelecidos:


Curso de longa duração (Mestrado) - até 03 de Dezembro de 2018



Curso de curta duração - até 15 Janeiro de 2019

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

Maputo, 05 de Setembro de 2018

O Director Geral
Ilegível
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