República de Moçambique
----------------

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO
EDITAL/2022
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO INTERNAS
PARA RAPARIGAS NAS ÁREAS DE CTEM
O Instituto de Bolsas de Estudo (IBE) torna público que está aberto um concurso, de âmbito
nacional, para atribuição de 11 bolsas de estudo financiadas pelo Orçamento do Estado para
raparigas nas áreas de CTEM (Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas), que estejam a
frequentar os seus estudos em instituições de Ensino Superior em Moçambique. O IBE vai
conceder dois tipos de bolsas de estudo, designadamente:
I.

Bolsa de Estudo Completa – (IES públicas), que inclui o pagamento da matrícula,
inscrição, propinas e subsídio de subsistência;

II.

Bolsa de Estudo Parcial – (IES privadas), que inclui o pagamento da matrícula, inscrição
e propinas.

1. Requisitos:


Ser cidadã moçambicana;



Estar matriculada e inscrita numa Instituição de Ensino Superior (IES) em Moçambique;



Idade não superior à 24 anos;



Apresentar média global (mínima) de 14 valores e não possuir nota inferior a 12 valores
nas disciplinas básicas do curso a que se candidata;



As candidatas devem apresentar uma declaração de aproveitamento do semestre anterior;
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2. Prioridade na selecção:


Melhor aproveitamento académico;



Ser estudante de uma instituição pública;



Carência de recursos económicos (comprovada);



Estar a frequentar um curso inserido numa das seguintes áreas:
 Engenharia e Tecnologia: Engenharia (Civil, Mecânica, Elétrica, Eletrónica, de
computadores, Engenharia relativa à industria extrativa incluindo gás e petróleos,
Siderúrgica, Geologia, Geodésica, Ambiental, Oceanografia, etc.), Tecnologias (de
informação e comunicação, alimentar) e Arquitetura;
 Ciências Naturais: Matemática, Física, Química, Geologia, Meteorologia,
Estatística, Bilogia, Biotecnologia;
 Ciências Agropecuárias: Agronomia, Silvicultura, Engenharia florestal, Produção
animal, Saúde animal;
 Ciências Biomédicas: Medicina geral, Medicina dentária, Enfermagem e Ciências
da nutrição.

3. Procedimentos e documentos necessários
As candidatas deverão submeter o processo de candidatura na secretaria online do IBE e anexando
os seguintes documentos:
a) Requerimento dirigido a Directora Geral do IBE para o pedido da bolsa de estudo;
b) Ficha de candidatura, devidamente preenchida, disponível na secretaria online;
c) Fotocópia autenticada do bilhete de identidade ou outra identificação válida;
d) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias;
e) No caso de estudantes em frequência do segundo ano ou terceiro ano, apresentar declaração
de aproveitamento com notas do último semestre/ano concluído;
f) Declaração de residência passada pelas autoridades competentes;
g) Factura proforma do custo das propinas, passada pela instituição de ensino.

Av. Mártires da Machava, nº 231, Telef: +258 21488826, móvel +258867189661 www.ibe.gov.mz,

4. Prazo de submissão de candidaturas
As candidaturas estarão abertas de 27 de Julho a 26 de Agosto de 2022. As bolsas de estudo
entrarão em efectividade após a homologação dos resultados de apuramento pela autoridade
competente.

Maputo, aos 25 de Julho de 2022
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