CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS

EDITAL
BOLSA DE ESTUDOS PARA DOUTORAMENTO EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
No âmbito do Programa “Dinâmicas da População e Bem-estar Socioeconômico”, financiado pela Cooperação Sueca para o período
2017-2022, na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), estão abertas candidaturas para atribuição de uma Bolsa de Estudos para Doutoramento em Saúde Sexual e Reprodutiva na Universidade de Uppsala (Suécia).
Critérios de elegibilidade:
a)

Licenciatura em Ciências Biomédicas ou Sociais (Medicina, Biologia, Psicologia, Sociologia, Antropologia ou equivalente);

b) Mestrado em Saúde Pública ou área relacionada;
c)

Proficiência na língua inglesa equivalente a 6.0 IELTS será uma vantagem. No entanto, potencial de progresso nos primeiros 6
meses do programa será considerado;

d) Experiência em pesquisa: a participação em pelo menos um projeto de pesquisa será uma vantagem;
e)

Vínculo institucional: será dada prioridade aos funcionários de instituições públicas académicas ou de pesquisa em Moçambique;

f)

Interesse pela saúde sexual e reprodutiva com enfoque em fecundidade, planeamento familiar e adolescentes/jovens;

g) Habilidades em análise de dados qualitativos e quantitativos;
h) Disponibilidade de permanecer um semestre por ano na Suécia;
i)

A igualdade do género será levada em consideração na pré-selecção dos candidatos.

Procedimentos para candidatura:
a)

Formulário de candidatura devidamente preenchido*;

b) Requerimento de candidatura dirigido ao Director do Cento de Estudos Africanos da UEM;
c)

Diploma de Mestrado com respectivo certificado de cadeiras feitas;

d) Cópia integral da dissertação de Mestrado;
e) Síntese da dissertação de Mestrado (máximo de 8 páginas em língua inglesa);
f)

CV ( em língua inglesa enfatizando aspectos relevantes para a candidatura);

g)

Fotocópia do BI ou Passaporte;

h) Pré-projecto de Doutoramento (máximo de 8 páginas em língua inglesa);
i)

Duas cartas de recomendação (em inglês) redigidas por professores/professoras com grau de Doutor, a exercerem actividades
de docência e/ou investigação científica.
(*) Formulários disponíveis no Centro de Estudos Africanos.
Data limite de submissão das candidaturas:

Os processos de candidatura, devidamente instruídos, deverão dar entrada até ao dia 30 de Abril de 2018.
Local de submissão das candidaturas:
Os processos de candidatura deverão ser entregues à Secretária da Direcção do Centro de Estudos Africanos da UEM (donde poder-se-á
obter mais informação, através da dra. Ruth Dayami, ou via e-mail: ruthdayami@gmail.com , ou ainda pelo telefone: 21493471).
Data de divulgação dos resultados das candidaturas:
Os resultados das candidaturas serão divulgados até ao dia 30 de Junho de 2018

