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1. INTRODUÇÃO 

 

Este Guião de Candidaturas destina-se aos estudantes e profissionais que,          

preenchendo todos os requisitos de elegibilidade, desejem submeter suas         

candidaturas às Chamadas de Bolsas abertas no âmbito do Projeto Intra-África Pax            

Lusófona.  

Este Guião não se sobrepõe às regras estipuladas no Edital de Chamada de             

Bolsas e ao Regulamento de Chamada de Bolsas que se aplicarem ao concurso em              

andamento. 

 

2. RECOMENDAÇÕES AOS CANDIDATOS 

 

1. Complete sua candidatura e evite deixar o seu envio para a última hora.  

Aproveite o prazo estabelecido no edital do concurso de bolsas para preparar            

toda a documentação necessária e submetê-la com algum prazo antes do fechamento            

da chamada.  

Lembre-se que a equipa PaxLusófona pode auxiliá-lo com o esclarecimento de           

dúvidas, mas as respostas não são imediatas e somente podem ser asseguradas em 48              

horas úteis do envio dos questionamentos.  

 

2. Leia atentamente o Edital e o Regulamento do concurso antes de submeter a             

sua candidatura.  

 

A leitura do Edital e do Regulamento podem ser complementadas com as            

informações constantes deste Guião. Caso ainda haja dúvidas, entre em contacto com            

nossa equipa via e-mail (contactos@intraafricapaxlusofona.org). 
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3. Antes do envio da candidatura, confira se todos os documentos foram           

incluídos.  

Utilize as “check lists” já preparadas por nossa equipa para ajudá-lo. O não             

envio de todos os documentos necessários pode ocasionar a exclusão do candidato,            

que não terá sua candidatura apreciada pelo Comité de Seleção.  

 

4. Verifique os modelos de documentos disponíveis do site PaxLusófona.  

A elaboração de alguns documentos pode ser complexa, portanto, verifique          

no site do projeto se há modelos disponíveis para download.  

 

3. ANTES DA SUBMISSÃO DA CANDIDATURA 

 

3.1 O que devo saber para me candidatar? 

 

Para apresentar sua candidatura, o candidato deve observar os seguintes          

passos: 

1. Verificar se preenche os critérios de elegibilidade; 

2. Determinar se pertence ao Grupo-alvo 1 ou ao Grupo-alvo 2; 

3. Escolher que tipo de mobilidade a que pretende se candidatar (verificar edital            

para ter acesso às opções disponíveis em cada Concurso); 

4. Escolher em qual Instituição parceira pretende estudar (verificar edital para ter           

acesso às opções disponíveis em cada Concurso); 

5. Escolher a qual programa/posição quer se candidatar (verificar edital para ter           

acesso às opções disponíveis em cada Concurso), exclusivamente na área do           

Direito; 

6. Conhecer como funcionam as bolsas distribuídas no âmbito do projeto; 
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7. Fazer a leitura dos documentos relacionados ao Concurso de Bolsas que estiver            

em andamento, bem como do presente guião; 

8. Submeter sua candidatura com o formulário devidamente preenchido e com          

todos os documentos obrigatórios.  

Veja como decorre o processo de candidatura e seleção no âmbito do projeto: 

 

 

Para entender cada uma das etapas mencionadas, verifique o conteúdo deste           

guião.  

 

3.2 Quem pode se candidatar (critérios de elegibilidade)? 

 

O programa Intra-África estabelece como condição de elegibilidade para         

apresentação de candidaturas os seguintes requisitos: 

a) Para estudantes: 
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1. Grupo-alvo 1 – Ser Nacional e Residente de um dos países elegíveis para o              

Programa (vide tabela abaixo) e cumulativamente, estar inscrito/admitido        

ou ter obtido o grau de licenciatura ou mestrado em Direito numa das             

instituições Parceiras (FDUAN, FDUEM, ISCJS, USTP).  

2. Grupo-alvo 2 - Ser Nacional e Residente de um dos países elegíveis para o              

Programa (vide tabela abaixo) e cumulativamente estar inscrito/admitido ou         

ter obtido o grau de licenciatura ou mestrado em Direito numa instituição            

não incluída na parceria PaxLusófona, mas que esteja localizada num dos           

países elegíveis (por exemplo, a Guiné Bissau). 

3. Ter conhecimento da língua do país da instituição de acolhimento. 

4. Não ter se beneficiado de uma bolsa anterior do programa Intra-Africa ou            

Intra-ACP.  

5. Ser detentor do grau de Licenciado em Direito para os candidatos ao            

Mestrado e de Mestre em Direito para os candidatos ao Doutoramento 

6. Não acumular bolsas ao abrigo do programa Intra-África,        

independentemente do tipo de mobilidade ou financiamento. 

 

b) Para Profissionais 

1. Ser Nacional e Residente de um dos países elegíveis para o Programa            

(vide tabela abaixo) e cumulativamente, trabalhar para uma das         

Instituições de Ensino Superior incluídas na parceria como parceiro (vide          

item 3.5) 

2. Integrar o Grupo-alvo 1 (vide item 3.3) 

3. Para professores, ser detentor do grau de Doutor em Direito; 

Tabela de Países Elegíveis 

Região de África Países 
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Central 

Burundi, Camarões, República Centro Africana, Chade, Congo,       

República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão e        

São Tomé e Príncipe 

 

Oriental 

Cômoros, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quénia, Madagáscar,      

Mauritânia, Ruanda, Seychelles, Somália, Sudão, Sudão do       

Sul, Uganda e Tanzânia 

Norte Argélia, Egipto, Líbia, Tunísia e Marrocos 

Sul 
Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namíbia,      

África do Sul, Swazilândia, Zâmbia e Zimbabwe 

Ocidental 

Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Cabo Verde, Gâmbia,         

Ghana, Guiné, Guiné Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger,        

Nigeria, Senegal, Serra Leoa e Togo 

 

3.3 Grupo-alvo 1 e Grupo-alvo 2 

 

São considerados pertencentes ao Grupo-alvo 1, estudantes ou que tenham          

obtido grau em uma das Instituições parceiras do projeto Pax Lusófona (FDUAN,            

FDUEM, ISCJS, USTP) ou profissionais que com elas possuam vínculo de            

emprego/trabalho. 

São considerados pertencentes ao Grupo-alvo 2, estudantes ou que tenham          

obtido grau em uma Instituição de Ensino Superior não incluída como parceira no             

programa, mas estabelecida em um dos países elegíveis, conforme tabela acima. 

 

ATENÇÃO! Os candidatos somente podem se candidatar a bolsas oferecidas em país            

diverso daquele do qual é natural/ residente. Por exemplo, se um candidato é             

natural e residente em Angola, não pode se candidatar a uma bolsa oferecida pela              

Universidade Agostinho Neto. Nestes caso, ele pode se candidatar somente a bolsas            

oferecidas pelos outros parceiros do Projeto (Moçambique, Cabo Verde e São Tomé).  

 

3.4 A que tipos de mobilidade posso me candidatar? 
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O programa Intra-África PaxLusófona oferece 3 tipos de mobilidades para as           

quais são concedidas bolsas: 

1. para obtenção de grau académico; 

2. para obtenção de créditos;   

3. para profissionais. 

  

3.4.1 Mobilidade para obtenção de grau académico 

Na mobilidade para obtenção de grau académico, o aluno realiza todas as            

disciplinas e faz a defesa do grau académico na Instituição de Acolhimento.  

A duração desta mobilidade para Mestrado é de 24 meses e a de            

Doutoramento 48 meses.  

No final da frequência e obtenção do grau académico, a Instituição de            

acolhimento emite toda a documentação necessária para o reconhecimento do grau           

obtido no país de origem. 

Veja o quadro-resumo abaixo: 

 

Tipo de mobilidade Prazo Atividades realizadas 

 

Obtenção de Grau 

académico 

24 meses – Mestrado O aluno realiza todas as     

disciplinas e faz a defesa do      

grau académico na   

Instituição de acolhimento 
48 meses - Doutoramento 

 No final da frequência e obtenção do grau académico, a Instituição de acolhimento             

emite toda a documentação necessária para o reconhecimento do grau obtido no            

país de origem. 

 

3.4.2 Mobilidade para obtenção de créditos  

 

Na mobilidade para obtenção de créditos, o aluno tem de estar a frequentar            

um Mestrado ou Doutoramento na Instituição de origem e realiza algumas disciplinas           

ou parte de seu período de pesquisa na Instituição de acolhimento.  
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A duração da mobilidade para obtenção de créditos no Mestrado e           

Doutoramento é de 6 meses.  

No final da frequência das disciplinas ou do desenvolvimento do período de            

estudos, a Instituição de acolhimento emite toda a documentação necessária para o            

reconhecimento do período de estudo realizado pela Instituição de origem. 

Veja o quadro-resumo abaixo: 

 Obtenção de créditos 
Duração: 6 meses 

(Mestrado e Doutoramento) 

O aluno tem de estar a frequentar um        

Mestrado ou Doutoramento na    

universidade de origem e realiza    

algumas disciplinas ou período de     

pesquisa na Instituição de    

acolhimento. 

No final da frequência das disciplina ou do período de pesquisa, a Instituição de acolhimento               

emite toda a documentação necessária para o reconhecimento das disciplinas realizadas pela            

Instituição de origem.  

 

3.4.3 Mobilidade para profissionais  

 

A mobilidade para profissionais destina-se exclusivamente a profissionais do         

quadro das instituições de ensino superior parceiras (ex.: professores, profissionais do           

setor administrativo, financeiro, académico, etc). 

O período máximo da mobilidade é de 1 mês. 

 Veja o quadro-resumo abaixo: 

 

Profissionais 

 

1 mês 

Exclusivamente a profissionais   

do quadro da Instituição de     

origem. 

  

3.5 Quais são os países e Instituições parceiras? 
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Fazem parte da parceria (consórcio) firmada no âmbito do Projeto Intra-áfrica           

Pax Lusófona, as seguintes Instituições: 

 

 

Instituição Parceira Localização 

Universidade Agostinho Neto Angola, Luanda 

Universidade Eduardo Mondlane Moçambique, Maputo 

Instituto Superior de Ciências Jurídicas 

e Sociais 
Cabo Verde, Praia 

Universidade de São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe, São Tomé 
 

3.6 Quais são os Programa ofertados por cada Instituição? 

 

Para que se candidate, o aluno deve escolher, para além do tipo de             

mobilidade à qual deseja se candidatar (voltada à obtenção de grau ou crédito), o              

programa que pretende cursar (Mestrado ou Doutoramento) e a Instituição de           

Acolhimento em que deseja realizar seu período de estudo.  

Da mesma forma, os candidatos às vagas de mobilidade profissional devem           

indicar em sua candidatura em qual setor ou departamento deseja desenvolver seu            

plano de trabalhos e em qual Instituição de Acolhimento deseja realizá-lo.  

Os Programas e vagas disponíveis em cada Instituição de Acolhimento (para           

alunos e profissionais) varia de acordo com cada Chamada de Bolsas, pelo que é              

necessário que o candidato consulte o Edital de Concurso e o Regulamento de             

Concurso disponíveis no site do Projeto      

(http://www.intraafricapaxlusofona.org/index.php) e analise as opções disponíveis,      

antes de se candidatar. 

 

3.7 Como funcionam as bolsas atribuídas no âmbito do Projeto Pax Lusófona? 
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O programa de bolsas Intra-África Pax Lusófona oferece condições financeiras          

para que os alunos possam realizar os seus estudos pós-graduados (mestrados e            

doutoramentos) nas universidades parceiras, bem como para os professores e          

profissionais que queiram realizar um período de mobilidade para aprofundar os seus            

conhecimentos e desenvolver capacidades junto a diferentes departamentos daquelas         

instituições 

 Tabela de Benefícios oferecidos aos estudantes e professores 

Tipo de 

Mobilidade 

Bolsa 

Mensal 

Propinas e 

Despesas 

administrativas 

Custos de 

Investigação 
Seguro 

Passagens 

de avião 

e vistos 

Mestrado 600 € Incluídas 600 € Incluído Incluídas 

Doutoramento 900 € Incluídas 2.000€ Incluído Incluídas 

Funcionários 1.200€ - - Incluído Incluídas 

 

3.7.1 Bolsa Mensal 

 

 O pagamento da bolsa mensal é feito diretamente a todos os estudantes e             

profissionais participantes em todas as modalidades de mobilidade (no caso dos           

estudantes, a bolsa mensal é paga quer na modalidade de obtenção de créditos, quer              

na modalidade de obtenção de grau académico).  

Além das bolsas mensais, será paga uma bolsa adicional aos alunos, a título de              

subsídio de instalação, uma única vez, durante todo o período de mobilidade. Este             

subsídio de instalação não se aplica a profissionais, mas apenas aos alunos. 

 

3.7.2 Condições especiais para as candidatas 

 

Às alunas participantes nos programas de mobilidade será paga uma bolsa           

adicional por cada ano académico cumprido pela bolseira, desde que sua mobilidade            
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seja superior a 2 anos académicos (ou seja, apenas na mobilidade para obtenção de              

grau). 

3.7.3 Propinas e despesas administrativas 

O pagamento de propinas e despesas administrativas é feito diretamente à           

instituição de acolhimento dos estudantes, em mobilidades superiores a 10 meses e            

uma vez por cada ano académico. As despesas abrangidas são: 

a. Propinas; 

b. Despesas administrativas; 

c. Custos de acesso à biblioteca (quando aplicável); 

d. Quotas de associação de estudantes; 

e. Autorização de residência; 

f. Custos com cursos de línguas. 

Este auxílio não se aplica a profissionais, mas apenas aos alunos. 

 

3.7.4 Custos de Investigação 

O pagamento dos custos de investigação é feito diretamente à instituição de            

acolhimento dos estudantes, em mobilidades superiores a 10 meses e uma vez por             

cada ano académico. As despesas abrangidas são: 

a. Despesas com consumíveis de laboratórios 

b. Licenças de programas 

c. Aquisição de livros para a biblioteca da universidade 

d. Licenças de revistas e jornais electrônicos a biblioteca da 

universidade 

e. Licenças de plataformas eletrónicas de trabalho 

Este auxílio não se aplica a profissionais, mas apenas aos alunos. 

 

13 
 



 
 
 

 

 

 

3.7.5 Seguro 

Todos os participantes no programa de mobilidade (estudantes e         

profissionais) estão cobertos por um seguro obrigatório pago integralmente pelo          

programa e cujas condições lhes são facultadas com o contrato de mobilidade.  

As informações acerca da cobertura ofertada no ámbito do programa podem           

ser acessadas no site do projecto http://www.intraafricapaxlusofona.org/.  

 

3.7.6 Passagens de Avião e vistos 

O pagamento das passagens de avião dos estudantes e profissionais é feito            

pela instituição de acolhimento e inclui a passagem de ida e volta em classe              

económica.  

Nas mobilidades superiores a dois anos académicos é paga uma viagem           

adicional de ida e volta (na mobilidade para obtenção de grau). 

  

4 SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS 

 

A submissão das candidaturas pode ser feita eletronicamente,        

presencialmente ou por correio para qualquer uma das instituições parceiras.  

Modo de 
submissão  

Como fazer? 
 

A quem dirigir a 
candidatura?  

Eletronicamente 
Envio por email 
(candidatura@intraafricapaxlusofona.org) 
 

Coordenador do Projeto 

Por correio ou 
pessoalmente 

Envio pelos correios ou comparecimento pessoal a uma das Instituições 
Parceiras: 
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FDUAN – Faculdade de Direito da 
Universidade Agostinho Neto – Av. Ho Chi 
Minh, Luanda, Angola – Caixa Postal 1354 
 
FDUEM – Faculdade de Direito da 
Universidade Eduardo Mondlane – 
Avenida Julius Nyerere, 3453, Edifício da 
Reitoria, 2º Andar, Campus Principal 

Departamento de 
Pós-graduação - Dra. Sílvia 
Gomes 
 
Gabinete de Cooperação da 
UEM - Dra. Angela Fernandes 
 

ISCJS – Instituto Superior de Ciências 
Jurídicas e Sociais – Ilha de Santiago Praia 
– Fazenda. Avenida Cidade de Lisboa, 
prédio Caixa Económica 

Faculdade de Direito – 
Projeto Pax Lusófona – Dr. 
Alassana Valdez 

USTP – Universidade de São Tomé e       
Príncipe - Rua da Caixa, São Tomé - São         
Tomé e Príncipe 

Dra. Leila Pina (Ponto de 
Contacto)  

 

Todas as candidaturas são iniciadas com o preenchimento do formulário de           

candidaturas, que deve ser acompanhado dos documentos obrigatórios determinados         

para cada tipo de mobilidade.  

 

4.1 O Formulário de Candidatura 

 

O formulário de candidatura é elemento obrigatório e deve ser preenchido na            

totalidade, assinado pelo candidato e enviado por email ou fisicamente para uma            

instituição parceira (pelos correios ou presencialmente), acompanhado de toda a          

documentação obrigatória para a candidatura. 
 

4.1.1 O Formulário de Candidatura para alunos em mobilidade voltada à obtenção de 
grau 

O formulário do candidato a mobilidades voltadas à obtenção de grau           

(mestrado e doutoramento) é composto por 9 seções que devem ser preenchidas pelo             

candidato. 
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A primeira seção refere-se aos dados pessoais do candidato. Veja a figura            

abaixo: 

 

 

 

É importante que todos os campos sejam preenchidos com letra legível a mão             

ou digitalmente e que o candidato inclua uma foto pessoal no campo indicado. 

A indicação de um email válido é também essencial, já que todas as             

comunicações relativas ao concurso de bolsas serão feitas por email.  

Na secção 2, o candidato deverá fornecer os dados de sua instituição de             

origem, ou seja, da Universidade ou Instituição de Ensino em que obteve seus graus              

anteriores (licenciatura, mestrado, etc). 

Nesta seção, o candidato deve informar, o nome completo da instituição de            

origem, o nome do curso realizado, o grau obtido (licenciado, bacharel, mestre, etc) e              

a data de sua concessão, bem como o país, o estado/distrito/província, a cidade e o               

código postal de onde se localiza a sua instituição de origem. 
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Veja a seção do formulário abaixo: 

 

 

 

Caso o candidato possua mais de um grau, deverá informar, neste campo,            

apenas os dados do último grau obtido. Por exemplo, se o candidato quiser concorrer              

a uma bolsa de doutoramento e tiver já obtido licenciatura e mestrado, deverá incluir,              

nesta seção, apenas os dados da instituição em que obteve o seu mestrado. 

Atenção! Caso o candidato possua mais de um grau anterior, deverá incluir            

os documentos que comprovem a obtenção de ambos (licenciatura e mestrado) e ao             

menos um deles deverá ter sido obtido em uma Instituição africana.  

A seção 3 exige que o candidato indique a que grupo-alvo pertence por meio               

da marcação de um “x” no quadrado correto.  

O candidato deverá marcar “Grupo-alvo 1” caso pertença (já tenham obtido           

grau anterior) ou tenha sido admitido em qualquer instituição parceira (Universidade           

Agostinho Neto, Universidade Eduardo Mondlane, Instituto Superior de Ciências         

Jurídicas e Sociais e Universidade de São Tomé e Príncipe).  

Se o candidato não pertencer a uma instituição parceira, mas tiver           

frequentado (obtido grau) ou tiver sido admitido em outra Instituição de Ensino            

africana, deverá assinalar “Grupo-alvo 2”. 

Observe abaixo: 
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Na secção 4, o candidato deverá indicar:  

● o grau que pretende obter;  

● o curso (programa) a que se pretende candidatar - o candidato deverá indicar o              

nome completo do curso ofertado pela Instituição de Acolhimento e não apenas            

“mestrado” ;  

● a Instituição de Acolhimento (universidade em que pretende cursar o período de            

estudos);  

● a ordem de preferência de suas opções (caso haja oferta de mais de um curso               

por uma Instituição ou caso haja mais de uma Instituição a que o candidato              

possa se candidatar, o candidato deve apontar a ordem de preferência do curso             

e da Instituição em que pretende estudar para que, no momento da seriação de              

resultados, esta opção seja levada em consideração).  

 

Na seção 5, o candidato deve informar: a) como tomou conhecimento do            

programa (email, facebook, instagram, universidade de acolhimento, etc); b) se já se            

candidatou a outra bolsa do Intra-África anteriormente; c) Se já foi beneficiado por             
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bolsa concedida no âmbito do Programa Intra-África ou Intra-ACP? e d) Qual o             

principal motivo de se candidatar ao projeto. 

Veja a seção 5 abaixo: 

 

ATENÇÃO: O item “c” é de resposta obrigatória, pois responde a um dos requisitos              

de elegibilidade do candidato. Caso não seja respondido, o candidato será           

liminarmente excluído do concurso.  

A secção seguinte consiste em uma das seções mais importantes do           

formulário de candidatura e requer muita atenção por parte do candidato, que deve             

ler os itens ali existentes e, caso sejam verdadeiros, assinalá-los.  

Veja o item abaixo: 
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A não marcação dos itens constantes desta seção (que deve ser feita apenas se              

as afirmações forem verdadeiras) geram a exclusão automática da candidatura do           

processo de avaliação.  

A secção 6 contém um “check list” dos documentos que necessária e            

obrigatoriamente devem instruir a candidatura em acompanhamento ao formulário         

que está a ser preenchido. A listagem deve ser utilizada pelo candidato como guia para               

a conferência da candidatura que pretende submeter.  

A lista varia de acordo com o tipo de mobilidade escolhida pelo candidato.             

Para mais informações, verifique o item 4.2.1 deste Guião. 

A secção 7 é de preenchimento facultativo e deve ser preenchida apenas se o              

candidato possuir alguma das condições ali mencionadas, quais sejam, necessidades          

adicionais durante o período de estudos, condição de vulnerabilidade sócio-econômica          

e condição de pessoa com deficiência.  

Em todos os casos, é necessária a inclusão e o envio de documentação             

adicionais que ou detalhe as necessidades adicionais necessárias ou comprove o           

estado alegado.  

A secção 8 é destinada à indicação de referências que possam corroborar o             

perfil académico, pessoal e profissional do candidato. Assim, é solicitado ao candidato            

que indiquem 2 pessoas que possam contribuir para a verificação de informações            

nestas 3 áreas.  

A última secção apresenta ao candidato algumas declarações importantes         

para a finalização de sua candidatura por meio das quais ele reconhece a veracidade              

das informações prestadas e concede ao projeto o direito de partilhar suas            

informações, no âmbito do Programa Intra-África Mobility Scheme, aos parceiros e           

autoridades designadas, unicamente para fins científicos relacionados com o projeto e           

publicação no website do projeto, cumprindo o princípio da minimização dos dados. 

Além disso, nesta seção, o candidato aceita ser contactado para eventuais           

estudos científicos sobre o programa Intra-África Pax Lusófona e reconhece que o            

Projeto Pax Lusófona tem o direito de retirar ou cancelar qualquer oferta realizada             

com base em informação falsa ou enganosa. 
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Por fim, o candidato toma ciência de que tota a informação relativa relativa à              

política de privacidade está disponível em      

http://intraafricapaxlusofona.org/index.php/politica-de-privacidade. 

Ao final do formulário, existem dois campos em que o candidato deverá            

indicar a data de preenchimento do formulário e inserir sua assinatura.  

Os formulários sem assinatura não serão considerados válidos. Assim,         

certifique-se de que ela está presente antes de realizar o envio dos documentos. 

 

4.1.2 Formulário de Candidatura – para alunos em mobilidade de obtenção de            
créditos 

O formulário do candidato a mobilidades voltadas à obtenção de créditos em            

cursos de Mestrado e/ou Doutoramento é composto por 12 seções que devem ser             

preenchidas pelo candidato. 

A primeira seção refere-se aos dados pessoais do candidato. Veja a figura 

abaixo: 
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É importante que todos os campos sejam preenchidos com letra cursiva legível             

ou digitalmente e que o candidato inclua uma foto pessoal no campo indicado. 

A indicação de um email válido é também essencial, já que todas as             

comunicações relativas ao concurso de bolsas serão feitas por email.  

Na secção 2, o candidato deverá fornecer os dados de sua instituição de             

origem, ou seja, da Universidade ou Instituição de Ensino em que está matriculado e a               

cursar Mestrado ou Doutoramento.  

Observe abaixo: 

 

            Nesta seção, o candidato deve informar: 

● o nome completo da instituição de origem; 

● o nome do curso em que está matriculado; 

● o grau que pretende obter quando o curso chegar ao fim; 

● a data de início do curso e a data prevista para a sua finalização; 

● os dados geográficos da Instituição (o país, o estado/distrito/província, a          

cidade e o código postal de onde ela se localiza). 

A seção 3 exige que o candidato indique a que grupo-alvo pertence por meio               

da marcação de um “x” no quadrado correto.  

O candidato deverá marcar “Grupo-alvo 1” caso pertença (já tenham obtido           

grau anterior) ou tenha sido admitido em qualquer instituição parceira (Universidade           
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Agostinho Neto, Universidade Eduardo Mondlane, Instituto Superior de Ciências         

Jurídicas e Sociais e Universidade de São Tomé e Príncipe).  

Se o candidato não pertencer a uma instituição parceira, mas tiver           

frequentado (obtido grau) ou tiver sido admitido em outra Instituição de Ensino            

africana, deverá assinalar “Grupo-alvo 2”. 

Veja a seção do formulário abaixo: 

 

Na seção 4, o candidato deverá indicar a vaga a que se candidata             

selecionando sua(s) escolha(s) com um x. 

Veja a seção do formulário abaixo: 

 

O candidato precisa prestar muita atenção para a instituição de acolhimento,           

para a escolha do curso (mestrado ou doutoramento) e para a escolha do tipo de               

mobilidade (grau ou crédito). 
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Para as mobilidades de crédito, é ainda preciso mais atenção, já que existem             

mobilidades de crédito com 2 finalidades diferentes: realizar disciplinas/cadeiras ou          

desenvolver período de pesquisa.  

O candidato precisa avaliar o que mais lhe convém e se possui os requisitos              

necessários para ser considerado elegível para a vaga a que se candidata.  

Feita a escolha do tipo de mobilidade e da instituição de acolhimento, caberá             

ao candidato detalhar suas escolhas. Para isso, o formulário contém as seções 5 e 6.  

A seção 5 deve ser preenchida apenas pelo candidato que marcou, na secção             

anterior, a opção “Mestrado de crédito na UEM (Moçambique) para a realização de             

cadeiras/ disciplinas”.  

Nesta secção, o candidato deverá indicar os seguintes dados: 

a) Universidade a que se candidata (Instituição de Acolhimento) - o           

estudante deverá indicar a universidade em que pretende cursar o período de estudos.  

b) Nome das Cadeiras/disciplinas na qual pretende cursar ou se candidatar           

(uma por linha) de acordo com os dados previstos no Edital.  

Neste caso, alguns passos podem ser adoptados pelo estudante de forma a            

facilitar o processo de escolha.  

1º - Escolher um período de 6 meses (ex.: de maio a outubro) em que possa se                 

deslocar ao país de acolhimento; 

2º - Verificar, junto à sua instituição de origem, quais são as disciplinas que              

compõem a estrutura do mestrado (plano curricular) em que o candidato está            

matriculado; 

3º - Comparar as disciplinas do mestrado em que está matriculado com as             

disciplinas ofertadas pela Instituição de Acolhimento no edital da Chamada e           

analisar se há entre elas similaridades ; 

4º - Escolher cadeiras/disciplinas que possuam similaridades entre si e que           

serão ministradas durante o período de 6 meses delimitado pelo candidato. É            
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importante não selecionar duas cadeiras diferentes que estejam a decorrer          

simultaneamente. 

c) Curso a que as disciplinas escolhidas estão vinculadas. Esta informação           

consta do edital da Chamada de forma expressa e basta que o candidato consulte as               

vagas oferecidas para as mobilidades de crédito.  

d) Período em que pretende iniciar e finalizar a sua mobilidade de créditos             

junto à Universidade de Acolhimento, ou seja, período em que pretende cursar as             

disciplinas escolhidas. O prazo máximo de 6 meses; 

Veja a seção abaixo: 

 

 

A secção 6, por sua vez deve ser preenchida apenas pelos candidatos que             

optaram pela mobilidade de créditos para a realização de períodos de pesquisa. Em             

outras palavras, para aquele estudante que já finalizou a parte curricular de seu curso              

de mestrado/doutoramento junto de sua instituição de origem e deseja agora viajar a             

outro país para realizar sua pesquisa (durante 6 meses) e escrever parte de sua              

dissertação ou tese.  
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Na secção 6 o candidato deverá indicar: 

a) Programa (curso) a que se pretende candidatar - o candidato deverá indicar             

se pretende realizar sua pesquisa no ámbito do curso de mestrado ou de             

doutoramento, bastando indicar “mestrado” ou “doutoramento”. 

b) Universidade a que se candidata (Instituição de Acolhimento) - O           

candidato deve indicar a universidade em que pretende cursar o período de estudos,             

de acordo com as ofertas indicadas no edital da chamada.  

c) Área do direito na qual desenvolverá a pesquisa - Cada instituição oferta             

áreas específicas do direito em que os candidatos por ela recebidos poderão realizar             

sua pesquisa. Isso porque as instituições de acolhimento providenciarão orientadores          

que auxiliarão o aluno em mobilidade a desenvolver seus estudos. Assim, cabe ao             

estudante indicar em que área jurídica pretende desenvolver sua pesquisa (Ex.: Direito            

Penal, Direito Administrativo, etc); 

d) Período em que pretende realizar a sua mobilidade de créditos - o             

candidato deve indicar, de acordo com as opções oferecidas e detalhadas no edital da              

chamada, quando pretende iniciar e finalizar a sua mobilidade. O prazo máximo de 6              

meses.  

Observe abaixo: 
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                Nas secções 7, o candidato deve informar: a) como tomou conhecimento do 

programa (email, facebook, instagram, universidade de acolhimento, etc); b) se já se 

candidatou a outra bolsa do Intra-África anteriormente; c) Se já foi beneficiado por 

bolsa concedida no âmbito do Programa Intra-África ou Intra-ACP? e d) Qual o 

principal motivo de se candidatar ao projeto. 

Veja a secção 7 abaixo: 

 

ATENÇÃO: O item “c” é de resposta obrigatória, pois responde a um dos requisitos              

de elegibilidade do candidato. Caso não seja respondido, o candidato será           

liminarmente excluído do concurso.  

A secção 8 consiste em uma das seções mais importantes do formulário de             

candidatura e requer muita atenção por parte do candidato, que deve ler os itens ali               

existentes e, caso sejam verdadeiros, assinalá-los. Veja os itens abaixo: 
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A não marcação dos itens constantes da secção 8 (que deve ser feita apenas              

se as afirmações forem verdadeiras) geram a exclusão automática da candidatura do            

candidato do processo de avaliação.  

A secção 9 contém um “check list” dos documentos que necessária e            

obrigatoriamente devem instruir a candidatura em acompanhamento ao formulário         

que está a ser preenchido. A listagem deve ser utilizada pelo candidato como guia para               

a conferência da candidatura que pretende submeter.  

A lista varia de acordo com o tipo de mobilidade escolhida pelo candidato.             

Para mais informações, verifique o item 4.1.2 deste Guião. 

A secção 10 é de preenchimento facultativo e deve ser preenchida apenas se             

o candidato possuir alguma das condições ali mencionadas, quais sejam, necessidades           

adicionais durante o período de estudos, condição de vulnerabilidade sócio-econômica          

e condição de pessoa com deficiência.  

Em todos os casos, é necessária a inclusão e o envio de documentação             

adicionais que ou detalhe as necessidades adicionais necessárias ou comprove o           

estado alegado.  

A seção 11 é destinada à indicação de referências que possam corroborar o             

perfil académico, pessoal e profissional do candidato. Assim, é solicitado ao candidato            

que indiquem 2 pessoas que possam contribuir para a verificação de informações            

nestas 3 áreas.  
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A última seção apresenta ao candidato algumas declarações importantes para          

a finalização de sua candidatura por meio das quais ele reconhece a veracidade das              

informações prestadas e concede ao projeto o direito de partilhar suas informações,            

no âmbito do Programa Intra-África Mobility Scheme, aos parceiros e autoridades           

designadas, unicamente para fins científicos relacionados com o projeto e publicação           

no website do projeto, cumprindo o princípio da minimização dos dados. 

Além disso, nesta seção, o candidato aceita ser contactado para eventuais           

estudos científicos sobre o programa Intra-África Pax Lusófona e reconhece que o            

Projeto Pax Lusófona tem o direito de retirar ou cancelar qualquer oferta realizada             

com base em informação falsa ou enganosa. 

Por fim, o candidato toma ciência de que tota a informação relativa relativa à              

política de privacidade está disponível em:      

http://intraafricapaxlusofona.org/index.php/politica-de-privacidade. 

Ao final do formulário, existem dois campos em que o candidato deverá            

indicar a data de preenchimento do formulário e inserir sua assinatura.  

Os formulários sem assinatura não serão considerados válidos. Assim,         

certifique-se de que ela está presente antes de realizar o envio dos documentos. 

 

4.1.3 Formulário de Candidatura – para profissionais (staff) em mobilidade 

 
O formulário do candidato a mobilidades profissionais, ou seja, dedicada ao           

aperfeiçoamento profissional dos integrantes das estruturas das Universidades        

parceiras, é composto por 10 seções que devem ser preenchidas pelo candidato. 

 

A primeira seção refere-se aos dados pessoais do candidato. Veja a figura            

abaixo: 
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É importante que todos os campos sejam preenchidos com letra legível ou            

digitalmente e que o candidato inclua uma foto pessoal no campo indicado. 

A indicação de um email válido é também essencial, já que todas as             

comunicações relativas ao concurso de bolsas serão feitas por email.  

A seção 2 exige que o candidato indique a que grupo-alvo pertence por meio              

da marcação de um “x” no quadrado correto.  

As mobilidades voltadas a profissionais (staff) somente estão disponíveis para          

candidatos pertencentes do “Grupo-alvo 1”, ou seja, a profissionais que já integrem            

os quadros ou já possuam vínculos formais de trabalho/emprego com uma das            

Instituições Parceiras, quais sejam, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho          

Neto, Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, Instituto Superior de           

Ciências Jurídicas e Sociais e Universidade de São Tomé e Príncipe.  

Caso o candidato preencha estes requisitos, ou seja, pertença ao Grupo-alvo           

1, deverá marcar um “x” no campo existente no formulário. 
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Se o candidato não possuir vínculo formal de emprego/trabalho com alguma           

das instituições parceiras, ele não é elegível para este tipo de mobilidade. Veja a seção               

do formulário abaixo: 

  

 
 
 

Na seção 3, o candidato deverá fornecer os dados de sua instituição de             

origem, ou seja, da Universidade ou Instituição de Ensino com quem possui vínculo             

formal de trabalho/emprego. 

 

 
  

Nesta seção, o candidato deve informar, o nome completo da instituição de            

origem, a data em que iniciou seu vínculo de emprego/trabalho com a instituição, o              

departamento a que está vinculado (ex.: financeiro, acadêmico – pós-graduação,          

acadêmico – apoio ao estudante; administrativo, biblioteca, etc), a função exercida           

neste departamento (coordenação, assistente, auxiliar, etc), bem como os dados          

geográficos da Instituição (o país, o estado/distrito/província, a cidade e o código            

postal de onde ela se localiza). 

Na seção 4, o candidato deverá indicar dados importantes para o seu plano de              

trabalhos, tais como:  
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➔ Departamento/ Sector ao qual se candidata junto à Instituição         

de Acolhimento – esta indicação depende das vagas disponíveis e identificadas           

no edital do Concurso que esteja a decorrer; 

➔ Função a que se candidata, ou seja, a função que pretende           

exercer e na qual gostaria atuar durante o período de mobilidade na Instituição             

de Acolhimento. A indicação da função varia de acordo com o departamento a             

que o candidato se aplica e esta informação pode também ser obtida no edital              

da chamada; 

➔ Universidade de Acolhimento onde gostaria de desenvolver seu        

plano de trabalho, cujas opções também são limitadas pelas regras do edital do             

concurso que estiver a decorrer. 

➔ Ordem de preferência de suas opções (caso haja oferta de mais           

de uma posição na Instituição ou caso haja mais de uma Instituição a que o               

candidato possa se candidatar, o candidato deve apontar a ordem de           

preferência de posição e de Instituição em que pretende atuar para que, no             

momento da seriação de resultados, esta opção seja levada em consideração).  

 
  
 
Na secção 5, o candidato deve informar: a) como tomou conhecimento do            

programa (email, facebook, instagram, universidade de acolhimento, etc); b) se já se            

candidatou a outra bolsa do Intra-África anteriormente; c) Se já foi beneficiado por             

bolsa concedida no âmbito do Programa Intra-África ou Intra-ACP? e d) Qual o             

principal motivo de se candidatar ao projeto. Veja a seção 5 abaixo: 
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ATENÇÃO: O item “c” é de resposta obrigatória, pois responde a um dos             

requisitos de elegibilidade do candidato. Caso não seja respondido, o candidato será            

liminarmente excluído do concurso.  

A secção 6 consiste em uma das seções mais importantes do formulário de             

candidatura e requer muita atenção por parte do candidato, que deve ler os itens ali               

existentes e, caso sejam verdadeiros, assinalá-los. Veja os itens abaixo: 

  

 
A não marcação dos itens constantes da seção 6 (que deve ser feita apenas se               

as afirmações forem verdadeiras) geram a exclusão automática da candidatura do           

candidato do processo de avaliação.  
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A secção 7 contém um “check list” dos documentos que necessária e            

obrigatoriamente devem instruir a candidatura em acompanhamento ao formulário         

que está a ser preenchido. A listagem deve ser utilizada pelo candidato como guia para               

a conferência da candidatura que pretende submeter.  

A lista varia de acordo com o tipo de mobilidade escolhida pelo candidato.             

Para mais informações, verifique o item 4.1.3 deste Guião. 

A secção 8 é de preenchimento facultativo e deve ser preenchida apenas se o              

candidato possuir alguma das condições ali mencionadas, quais sejam, necessidades          

adicionais durante o período de estudos, condição de vulnerabilidade sócio-econômica          

e condição de pessoa com deficiência.  

Em todos os casos, é necessária a inclusão e o envio de documentação             

adicionais que ou detalhe as necessidades adicionais necessárias ou comprove o           

estado alegado.  

A secção 9 é destinada à indicação de referências que possam corroborar o             

perfil académico, pessoal e profissional do candidato. Assim, é solicitado ao candidato            

que indiquem 2 pessoas que possam contribuir para a verificação de informações            

nestas 3 áreas.  

A última seção apresenta ao candidato algumas declarações importantes para          

a finalização de sua candidatura por meio das quais ele reconhece a veracidade das              

informações prestadas e concede ao projeto o direito de partilhar suas informações,            

no âmbito do Programa Intra-Africa Mobility Scheme, aos parceiros e autoridades           

designadas, unicamente para fins científicos relacionados com o projeto e publicação           

no website do projeto, cumprindo o princípio da minimização dos dados. 

Além disso, nesta seção, o candidato aceita ser contactado para eventuais           

estudos científicos sobre o programa Intra-África Pax Lusófona e reconhece que o            

Projeto Pax Lusófona tem o direito de retirar ou cancelar qualquer oferta realizada             

com base em informação falsa ou enganosa. 

Por fim, o candidato toma ciência de que tota a informação relativa relativa à              

política de privacidade está disponível em:      

http://intraafricapaxlusofona.org/index.php/politica-de-privacidade. 
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Ao final do formulário, existem dois campos em que o candidato deverá            

indicar a data de preenchimento do formulário e inserir sua assinatura.  

Os formulários sem assinatura não serão considerados válidos. Assim,         

certifique-se de que ela está presente antes de realizar o envio dos documentos. 

 

4.2 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

Além do formulário, todas as candidaturas precisam ser acompanhadas de          

documentos obrigatórios que variam de acordo com o tipo de mobilidade a que o              

candidato se aplica.  

 

4.2.1 Documentos Obrigatórios para candidaturas ao Mestrado/Doutoramento       
(obtenção de grau): 

 

São documentos obrigatórios para os candidatos às mobilidades de grau          

(mestrado ou doutoramento) 

☐ Cópia do Passaporte – envie cópia legível das folhas em que há identificação do               

candidato e o número do documento; 

☐ Formulário de inscrição com assinatura de mão própria na última folha; 

☐ Currículo vitae – envie currículo organizado e que mencione suas principais realizações/             

atividades académicas e profissionais; 

☐ Lista de publicações académicas, quando exista - caso exista, inclua o DOI ou o ISSN das                 

publicações; 

☐ Certificado de Habilitações académicas com registo de notas – envie cópia legível do              

documentos que permita verificar o grau obtido, o nome da Instituição, a data de obtenção               

do grau e as notas obtidas pelo candidato. Havendo mais de um grau (ex.: licenciatura e                

mestrado), envie os certificados de ambos; 

☐ Comprovativo de Competências Linguísticas – caso o candidato tenha o português como             

língua nativa e não fale outra língua, basta indicar este fato em seu currículo. Contudo,               

caso fale mais de uma língua, inclua os comprovativos para que sua nota seja majorada; 

☐ Carta de Motivação explicando as razões que o levam a candidatar-se, devidamente             

assinada por mão própria; 
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☐ Fotografia; 

☐ Declaração comprovativa de carência social (se aplicável) – documento oficial que            

comprove a situação de carência; 

☐ Declaração comprovativa da condição de pessoa com deficiência (se aplicável) –            

documento oficial que comprove a situação de deficiência; 

☐ Duas Cartas de Recomendação devidamente assinadas e emitidas por duas pessoas            

diferentes; 

☐ Proposta de Projecto de Pesquisa numa área de Ciências Jurídicas, Jurídico Económicas             

ou Jurídico Políticas com o mínimo 1500 palavras e máximo de 2.500 palavras, em letra do                

tipo “Times New Roman”, Tamanho “12”, espaçamento 1.5, devendo indicar pelo menos o             

tema (justificação), problema, objectivo geral, objectivos específicos e metodologia. 

 

4.2.2 Documentos Obrigatórios para candidaturas ao Mestrado/Doutoramento       

(obtenção de créditos) 

 

São documentos obrigatórios para os candidatos às mobilidades de crédito          

(mestrado ou doutoramento) 

☐ Cópia do Passaporte - envie cópia legível das folhas em que há identificação do 

candidato e o número do documento; 

☐ Formulário de inscrição com assinatura de mão própria na última folha; 

☐ Currículo vitae – envie currículo organizado e que mencione suas principais            

realizações/ atividades académicas e profissionais 

☐ Certificado de Habilitações académicas com registo de notas (caso haja mais de um              

grau anterior - licenciatura e mestrado, por exemplo - enviar os certificados de ambos; 

☐ Lista de publicações académicas, quando exista - caso exista, inclua o DOI ou o ISSN                

das publicações; 

☐ Comprovativo de matrícula em curso de mestrado (apenas para as mobilidades de             

mestrado de crédito); 
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☐ Comprovativo de matrícula em curso de doutoramento (apenas para as           

mobilidades de doutoramento de crédito); 

☐ Declaração emitida pela Instituição de Origem que comprove a conclusão das            

cadeiras/disciplinas obrigatórias do curso e a aprovação do candidato para a fase de             

investigação (aplicável apenas para candidatos à mobilidade de crédito que vise a            

realização de período de pesquisa); 

☐ Comprovativo de Competências linguísticas; 

☐ Carta de Motivação explicando as razões que o levam a candidatar-se, devidamente             

assinada por mão própria; 

☐ Fotografia; 

☐ Declaração comprovativa de carência social (se aplicável) – documento oficial que            

comprove a situação de carência; 

☐ Declaração comprovativa da condição de pessoa com deficiência (se aplicável) –            

documento oficial que comprove a situação de deficiência; 

☐ Duas Cartas de Recomendação devidamente assinadas e emitidas por duas pessoas            

diferentes. 

☐ Proposta de Projecto de Pesquisa numa área de Ciências Jurídicas, Jurídico Económicas             

ou Jurídico Políticas com o mínimo 1500 palavras e máximo de 2.500 palavras, em letra do                

tipo “Times New Roman”, Tamanho “12”, espaçamento 1.5, devendo indicar pelo menos:            

o tema (justificação), problema, objectivo geral, objectivos específicos, cronograma de          

atividades a serem desenvolvidas (previsão mensal), recursos a serem utilizados e           

metodologia adotada. 

 

4.2.3 Documentos Obrigatórios para candidaturas de Profissionais / Staff 

São documentos obrigatórios para os candidatos às mobilidades        

profissionais (staff):  

☐ Cópia do Passaporte; 

☐ Formulário de inscrição com assinatura de mão própria na última folha; 
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☐ Currículo vitae; 

☐ Comprovativo de Competências Linguísticas; 

☐ Comprovativo do Grau de Doutor em Direito (apenas para professores); 

☐ Comprovativo de Vínculo de emprego/trabalho com Instituição Parceira; 

☐ Carta de Motivação explicando as razões que o levam a candidatar-se, devidamente 

assinada por mão própria; 

☐ Fotografia; 

☐ Certificado de Habilitações académicas com registo de notas; 

☐ Declaração comprovativa de carência social (se aplicável) – documento oficial que            

comprove a situação de carência; 

☐ Declaração comprovativa da condição de pessoa com deficiência (se aplicável) –            

documento oficial que comprove a situação de deficiência; 

☐ Duas Cartas de Recomendação devidamente assinadas e emitidas por duas pessoas            

diferentes; 

☐ Plano de Trabalhos com o mínimo 1500 palavras e máximo de 2.500 palavras, em letra                

do tipo “Times New Roman”, Tamanho “12”, espaçamento 1.5, devendo indicar pelo            

menos: a descrição da posição que ocupa na instituição de origem e as atividades que               

normalmente desenvolve dentro de suas atribuições; os objetivos (geral e específicos) da            

mobilidade para a qual se candidata; o itinerário de trabalho que pretende desenvolver             

enquanto estiver em mobilidade com indicação: das atividades que pretende realizar (ex.:            

(visitas, workshops, entrevistas, planos de aula, etc); das áreas temáticas envolvidas em            

cada uma delas; dos objetivos que se pretende alcançar; do itinerário de trabalho que              

pretende desenvolver enquanto estiver em mobilidade; da metodologia que se pretende           

utilizar para o seu desenvolvimento e dos resultados que se pretende obter a curto e a                

longo prazo com a mobilidade (tanto para si quanto para as instituições envolvidas na              

parceria), bem como o modo como eles serão divulgados (relatório, publicações,           

workshops, etc). 

 

4.3. O QUE ACONTECE DEPOIS QUE REALIZO O ENVIO DA CANDIDATURA? 

 

Após o envio da candidatura, cada candidato receberá um email com a            

confirmação de receção dos documentos e com a indicação do número (id do             
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candidato) através do qual ele passará a ser identificado para todos os fins até o final                

do processo de seleção. 

 

ATENÇÃO: O candidato deverá guardar o número de id que lhe for atribuído para que               

possa identificar-se nos despachos de resultados e nas comunicações oficiais feitas           

ao longo do processo de seleção.  

 
 

5.AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS PELO COMITÉ DE SELEÇÃO 

 

O processo de seleção será realizado e conduzido pelo Comité de Selecção            

que irá analisar e avaliar as candidaturas e os respetivos documentos que lhe forem              

submetidos. 

O processo de seleção compreende duas fases: 

I. Análise de Elegibilidade de candidatura; 

II. Análise de Mérito da candidatura. 

 

Na primeira fase, serão avaliados: 

a) Respeito pelo período de candidaturas estabelecido no edital; 

b) Completude da candidatura; 

c) Preenchimento dos requisitos de elegibilidade estabelecidos no edital. 

 

As candidaturas consideradas inelegíveis serão excluídas do concurso e         

constarão da ata da sessão de avaliações do Comité e de lista a ser elaborada pelo                

Coordenador no final da sessão. 

Os candidatos cujas candidaturas sejam consideradas inelegíveis serão        

notificados dos motivos de inelegibilidade, bem como do procedimento de recurso da            

decisão. 

Na segunda fase, as avaliações consideradas elegíveis serão analisadas pelo          

Comité de Selecção, composto por 4 membros representantes das instituições          

parceiras (com excepção do parceiro técnico), e cujo peso na avaliação final será feito              

da seguinte forma: 
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Instituição Peso da Avaliação 
Instituição de Origem 20% 

Instituição Parceira 10% para cada 
Instituição de Acolhimento 60% 

 

Caso a Instituição de Origem não esteja representada no Comité de Selecção,            

as decisões passarão a ter os seguintes pesos: 

Instituição Peso da Avaliação 
Instituição Parceira 10% para cada 

Instituição de Acolhimento 70% 
 

Na ausência de qualquer representante das Instituições de Origem ou          

Parceira, a sua percentagem de peso nas avaliações será absorvida pela Instituição de             

Acolhimento. 

A avaliação das candidaturas durante o processo de selecção levará em conta            

os seguintes parâmetros e respectiva ponderação: 

Mestrados e Doutoramentos (para obtenção de grau e/ou créditos) 
Critérios Ponderação 

Aproveitamento Académico (notas) 45% 
Carta de Motivação 10% 
Percurso Profissional e Académico 20% 
Competências Linguísticas (domínio da língua nativa e 
outras línguas) 

5% 

Cartas de Recomendação 10% 
Projeto de Pesquisa 10% 
 

Profissionais - Staff 
Critérios Ponderação 

Carta de Motivação 15% 
Percurso Profissional e Académico 15% 
Competências Linguísticas (domínio da língua nativa e 
outras línguas) 

10% 

Cartas de Recomendação 10% 
Plano de Trabalho 50% 
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Os parâmetros serão analisados numa escala de 0 a 20 (zero a vinte) de modo               

que a nota final atribuída ao candidato também se encontre nesta escala. 

Aos candidatos com deficiência, em situação de vulnerabilidade social e do           

sexo feminino, bem como aqueles pertencentes ao grupo-alvo 1 serão previstos           

critérios de bonificação no Edital de Concurso.  

A avaliação mínima para a admissão da candidatura é de 10 valores.  

Ao final das avaliações pelo Comité, a Coordenação emitirá despacho com os            

resultados provisórios das avaliações, no qual constarão as listas de candidatos           

colocados, não colocados e das candidaturas inelegíveis. 

Neste despacho, os candidatos serão classificados e ordenados tendo em          

consideração os critérios que se seguem: 

a) média geral obtida até à data do encerramento da candidatura; 

b) em caso de empate o valor obtido pelo estudante no item "aproveitamento             

académico" servirá para desempate. 

c) em caso de empate o valor obtido pelo profissional no item “plano de              

trabalho” servirá de desempate.  

Tomando a média geral mais elevada, os estudantes serão seriados em lista            

que levará em conta: 

a) o número de vagas existentes nas universidades a que concorrem de            

acordo com a ordenação das opções registadas na sua candidatura; 

b) a natureza da mobilidade (profissional, estudantil para obtenção de grau e            

estudantil para obtenção de créditos); 

 

Havendo desistência por parte de candidatos seriados, aquele que o estiver           

posicionado abaixo do desistente será convocado a assumir o seu lugar. 
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O despacho de resultados provisórios será disponibilizado no site do projeto e            

uma cópia será enviada aos candidatos por email.  

Assim que publicado o despacho de resultados provisórios, haverá o início do            

prazo para reclamações, que será de 5 dias úteis.  

O processo de reclamação de resultados encontra-se descrito neste guião no           

item 6. 

Finalizado o prazo para reclamações, a Coordenação receberá todas aquelas          

que forem recebidas e as analisará também no prazo de 5 dias úteis a fim de emitir, ao                  

final deste prazo, despacho de resultados definitivos.  

O despacho de resultados definitivos, que conterá a lista final de candidatos            

colocados, não colocados e em lista de espera, não será objeto de reclamações e              

também será divulgado no site do projeto e aos candidatos por email.  

Após a divulgação dos resultados definitivos, os candidatos receberão da          

Coordenação cartas oficiais que comprovem a sua situação no processo de seleção e,             

na sequência, serão contactados pelas Instituições de Acolhimento para que os           

arranjos de viagem e deslocação sejam finalizados.  

 

6.RECLAMAÇÃO DE RESULTADOS 

6.1 Quem pode reclamar? 

 

O candidato que houver submetido uma candidatura no ámbito do Projecto           

Intra-África PaxLusófona e não concordar com os resultados provisórios que forem           

divulgados, poderá apresentar reclamação a fim de contestá-los.  

 

6.2 Qual o período de reclamações? 
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O período de reclamações é de 5 (cinco) dias úteis e está indicado no Edital de                

cada concurso.  

 

6.3 Que motivos podem ser apresentados na Reclamação? 

As reclamações só serão aceites quando baseadas seguintes motivos:  

1. Existência de erro administrativo na análise do preenchimento dos critérios          

elegibilidade pelo candidato (ex.: documento enviado não foi considerado pelo          

Comité de Selecção quando devia tê-lo sido); 

2. Existência de erro administrativo na avaliação da candidatura (ex.: erro na           

soma dos pontos atribuídos; não consideração de documento ou informação          

constante da candidatura no momento da distribuição de pontos, etc); 

3. Suspeita de violação do princípio da igualdade nos procedimentos de avaliação           

da candidatura ou da existência de conflitos de interesse entre avaliadores e            

candidatos. 

Em todos os casos, o prazo para a apresentação das reclamações é o mesmo.  

 

6..4 O que não pode ser objecto de reclamação? 

 

Na reclamação não podem ser apresentadas novas informações ou         

documentos que não tenham sido apresentados dentro do prazo estabelecido para           

submissão de candidaturas.  

Eventuais informações ou documentos novos apresentados apenas durante a         

fase de apresentação de reclamações não poderão ser apreciados para a decisão final             

acerca da elegibilidade/nota do candidato. 

Durante o processo de análise da reclamação, apenas os erros apontados pelo            

candidato em seu formulário de reclamação de resultados serão re-analisados. Não           

haverá uma reavaliação completa da candidatura. 
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6.5 Procedimento de Apresentação da Reclamação  

1. O candidato deve preencher o Formulário de Reclamação de Resultados e           

enviá-lo para o email candidatura@intraafricapaxlusofona.org, dentro do       

prazo estabelecido no edital do concurso para a apresentação das reclamações.  

2. A reclamação será analisada pela Coordenação do Projecto Intra-África (A          

Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto), que decidirá, em até 5            

dias úteis, pelo acolhimento ou rejeição da reclamação e determinará a prática            

de quaisquer atos que se mostrarem necessários. A decisão da Coordenação           

não poderá ser objecto de nova reclamação.  

3. As decisões proferidas pela Coordenação serão tornadas públicas por meio de           

despacho, que será publicado no site do projecto e enviado a todos os             

candidatos por email, juntamente com os resultados finais do processo de           

seleção.  

6.6 Como apresentar uma reclamação?  

● Faça o download ou obtenha cópia impressa do Formulário de Reclamação de            

Resultados. 

● Preencha o formulário e apresente os motivos para a apresentação da           

reclamação de forma clara e precisa. Verifique se o motivo se encontra no item              

6.3 deste Guião. 

● Assine o formulário já preenchido. 

● Salve o documento em PDF ou digitalize o documento impresso em formato            

PDF. 

● Assegure-se que toda a documentação está em formato PDF. Utilize o site            

https://www.ilovepdf.com/pt para auxiliá-lo, caso necessário.  

● Envie o formulário e a documentação que desejar a ela anexar, em um único              

arquivo PDF, para o email candidatura@intraafricapaxlusofona.org. 

● Aguarde o contacto da equipa do Projecto Intra-África Pax Lusófona.  
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7. AINDA TENHO DÚVIDAS SOBRE O CONCURSO. O QUE DEVO FAZER? 

 

No site do projeto existe uma seção destinada ao esclarecimento das           

principais dúvidas já levantadas por candidatos em concursos anteriores. Verifique se           

sua dúvida já não se encontra respondida no site do projeto, na seção “Perguntas              

Frequentes” (http://www.intraafricapaxlusofona.org/index.php/faq) 

Caso a dúvida persista após a leitura da referida seção, entre em contacto             

com nossa equipa pelo email: contactos@intraafricapaxlusofona.org. 
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