ANÚNCIO

CONCURSO DE BOLSAS PARA FORMAÇÃO SUPERIOR (LICENCIATURA) EM MACAU, ANO
ACADÉMICO 2020/2021
O Serviço do Ensino Superior (SES), torna público que a Fundação Macau pôs à disposição de Cabo
Verde 2 bolsas de estudo para formação Superior (Licenciatura) em Macau, ano académico 20202021.
Condições gerais de candidatura:
 Ter nacionalidade cabo-verdiana;
 Possuir as disciplinas nucleares necessárias para o ingresso no curso pretendido;
 Ser habilitado com o 12º ano, com a classificação final mínima não arredondada até às
centésimas de 14,00 valores;
 Ter bom domínio de Inglês;
DUCUMENTOS EXIGIDOS:
 Boletim de candidatura acompanhado dos seguintes documentos:
 Original do Certificado do 12.º Ano;
 Original do Histórico Escolar do 3.º Ciclo;
 Comprovativo do teste de proficiência da língua inglesa(toefl);
 Cópia autenticada do B.I. e do passaporte;
 Atestado médico.
Informações Úteis:
A bolsa de estudo atribuída pela Fundação Macau consiste no pagamento das propinas de inscrição
e matrícula no curso a frequentar, alojamento na residência estudantil na Universidade de Macau
em quarto duplo, e num subsídio mensal de MOP $3.600,00 (três mil e seiscentos patacas).
A bolsa é concedida por um período de tempo igual ao número de anos de duração normal do curso
estabelecido pelas instituições de ensino superior que os estudantes frequentam.
A bolsa de estudo é cancelada imediatamente após a primeira reprovação.
Os estudantes que optaram para os Cursos lecionados em língua inglesa devem traduzir todos os
documentos para o inglês e certificar a tradução no Cartório após a publicação da pré-seleção.

Para obter informações sobre as Instituições de Ensino Superior Macaenses e as ofertas formativas,
os interessados devem consultar o site www.gaes.gov.mo/port ; www.umac.mo ; www.ipm.edu.mo
e www.ift.edu.mo.
Os dossiers de candidatura deverão ser entregues no SES, na Praia, ou nas Delegações do MED até
13 de março de 2020.
Serviço do Ensino Superior, na Praia, 03 de março de 2020.
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