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ANÚNCIO 

 

BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS PELO ESTADO PORTUGUÊS PARA O ENSINO 
SUPERIOR EM MOÇAMBIQUE 

 

Encontra-se aberto, de 3 a 24 de Abril de 2019, o processo de admissão de candidatos a 8 (oito) 

novas bolsas de estudo a conceder pelo Estado Português a cidadãos moçambicanos para a 

frequência de cursos de Licenciatura (6) e de Mestrado (2) em Moçambique para o ano lectivo 2019.  
 

Para a formalização da candidatura é necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
1. Requerimento dirigido ao Director Geral do Instituto de Bolsas de Estudo; 
2. Cópia de documento de identificação válido do candidato; 
3. Certificado de Habilitação: 

3.1. Licenciatura: cópia do certificado de habilitação da 12ª classe com discriminação das disciplinas, 
respetivas classificações e média para novos ingressos; 

3.2. Mestrado: cópia do certificado de habilitações de Licenciatura com discriminação das disciplinas, 
classificações e média; 

4. Certificado de Matrícula: 
4.1. Licenciatura: certificado de matrícula referente ao ano lectivo a que o pedido de bolsa se reporta, 

com indicação do ano e disciplinas inscritas; 
4.2. Mestrado: certificado de matrícula no respetivo curso para os candidatos que iniciaram a formação 

em 2019; 
5. Comprovativo de situação económica carenciada; 
6. Formulário de candidatura, devidamente preenchido e assinado, e declaração de compromisso assinada 

 (disponível em https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/bolsas-estudo/bolsas-
camoes/bolsas-cooperacao/formacao-paises-parceiros - Formulário de candidatura a bolsa interna). 

 

 Local de entrega do processo de candidatura: Instituto de Bolsas de Estudo de Moçambique (IBE), Av. 

Mártires da Machava n.º 231, em Maputo; 

 Será dada prioridade, mas não exclusividade, a candidatos para áreas científicas e tecnológicas; 

 A classificação mínima para os candidatos a cursos de Licenciatura é de 13 valores e de 14 valores para 

os candidatos a bolsas de estudo em Mestrado; 

 Os candidatos para Licenciatura não poderão ter mais de 25 anos; 

 A documentação submetida no acto de candidatura não será devolvida mesmo que o candidato não seja 

seleccionado; 

 Mais informações podem ser obtidas junto da Embaixada de Portugal em Moçambique, através do 

telefone (21491616) ou do correio electrónico cooperacao.maputo@mne.pt, ou junto do IBE, através da 

página www.ibe.gov.mz ou do correio electrónico eftinga@yahoo.com.br. 
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