ANÚNCIO
CONCURSO DE BOLSAS PARA FORMAÇÃO SUPERIOR (LICENCIATURA,
MESTRADO E DOUTORAMENTO), NO JAPÃO, ACADÉMICO 2019-2020

O Serviço do Ensino Superior (SES) torna público que o Governo do Japão pós à disposição do
Governo de Cabo Verde, Bolsas para Formação Superior (Licenciatura, Mestrado e
Doutoramento), naquele país no quadro do ano fiscal japonês de 2019.

Para mais informação, os interessados devem consultar os sites:
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000558.html
https://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applicationsruts.html
https://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1

OBS.: os candidatos devem possuir proficiência na língua inglesa, tanto falada como
escrita.

A data limite para a apresentação de candidatura é até ao dia 06 de junho próximo
impreterivelmente.

Serviço do Ensino Superior, aos 03 de maio de 2019

CONCURSO DE BOLSAS PARA FORMAÇÃO SUPERIOR (LICENCIATURA,
MESTRADO E DOUTORAMENTO), NO JAPÃO, ANO ACADÉMICO 2019/20
1. CONDIÇÕES GERAIS DE CANDIDATURA(LICENCIATURA):







Ter nacionalidade cabo-verdiana;
Ser habilitado com 12ºano ou equivalente com a classificação final mínima
não arredondada até às centésimas de 14,00 valores;
Os estudantes que ainda estão no 12ºano de escolaridade podem
concorrer com os documentos do 11ºano (entregar o documento escolar
do 12º ano no dia do teste escrito);
Ter bom domínio de inglês;
Nascido em ou após 02/04/1985.

2. DOCUMENTOS EXIGIDOS:
a) Application Form, devidamente preenchido (1 original e 1 cópia simples);
b) Placement preference form (1 original, 2 cópias);
c) Histórico Escolar do 10ºano, 11º ano (1 original, 1 cópia simples);
d) Certificado e Currículo Escolar de Conclusão do 12º Ano (1 original, 1 cópia
Simples);
e) Carta de recomendação emitida pelo Diretor/ a da Escola onde frequentou o
último ano letivo (1 original,1 cópia simples);
f) Fotocópia do passaporte (2 cópias)
g) Três fotografias tipo passe e recente;
h) Curriculum Vitae (1 original, 1 cópia simples).
i) Certificado Médico (Entregue na 2ª fase, após o teste).
Nota: 1) Todos os documentos acima supracitados têm que estar escritos na língua
inglesa. Os documentos mencionados em 2.c), e d) devem ser traduzidos para o inglês e
legalizados no cartório.
Os candidatos a Undergraduate Students:
Social Sciences and Humanities: serão submetidos a teste do exame de qualificação
em língua inglesa, japonesa e matemática.
Natural Sciences A: serão submetidos a teste do exame de qualificação em língua
inglesa, japonesa e matemática, física e química.
Natural Sciences B ou C: serão submetidos a teste do exame de qualificação em língua
inglesa, japonesa, matemática, química e biologia.
Os candidatos a Specialized Training College Students serão submetidos a teste do
exame de qualificação em língua inglesa, japonesa e matemática.
Os candidatos a College of Technology Students serão submetidas a teste do exame
de qualificação em língua inglesa, japonesa e matemática, química ou física.

1. CONDIÇÕES GERAIS DE CANDIDATURA (MESTRADO E DOUTORAMENTO):
 Ter nacionalidade cabo-verdiana;
 Ser habilitado com Licenciatura/Mestrado;
 Ter bom domínio de Inglês;
 Nascido em ou após 02/04/1985.
2. DOCUMENTOS EXIGIDOS:
a) Application Form, devidamente preenchido (1 originais e 2 cópia
simples);
b) Placement preference form (1 original, 2 cópias);
c) Field of study (1 original, 2 cópias);
d) Quatro fotografias tipo passe e recente;
e) Cópia autenticada do certificado de conclusão de licenciatura/mestrado (1
original, 2 original);
f) Cópia autenticada do histórico escolar de licenciatura/mestrado (1 original,
2 cópias);
g) Fotocópia do passaporte (2 cópias);
h) Projeto de investigação (1 original, 2 cópias);
i) Resume de monografia (para os licenciados) / dissertação (para os mestres)
(1 original, 2 cópias);
j) Curriculum vitae (1 original, 2 cópias);
k) Carta de recomendação emitida por um professor catedrático (1 original,
2 cópias);
l) Carta de recomendação emitida pela entidade empregadora atestando o
vínculo laboral (aplicável a pessoa vinculada a uma instituição) (1 original,
2 cópias)
m) Certificado médico (Entregue na 2ª fase, após o teste).
n) Exibição da obra, fotografia da arte, a performance musical gravada num cd
(somente para aqueles com formação em artes plásticas ou musica) (1
original, 2 cópias).
Nota: 2) Todos os documentos acima supracitados têm que estar escritos na língua
inglesa. Os documentos mencionados em 2.e), e f) devem ser traduzidos para o inglês e
legalizados no cartório.
Os candidatos a bolsa (mestrado e doutoramento) serão submetidos a teste do exame
de qualificação em língua inglesa e japonesa.
Os dossiers de candidatura devem ser entregues no SES, na Praia, ou nas Delegações do
Ministério da Educação até o dia 06 de junho 2019, impreterivelmente.

