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BOLSAS DE ESTUDO DO GOVERNO FRANCÊS 
 

 
 

CANDIDATURA PARA DOUTORAMENTO 
(Todas as disciplinas excepto Francês Língua Estrangeira)  

  
 

 

 

 

Correi electrónico para o envio das candidaturas 

bourses.moz@diplomatie.gouv.fr  

 

Para mais informações, contactar:  

Rufina Nhacula, Assistente 

Mail : rufina.nhacula@diplomatie.gouv.fr 

Tel : 21 48 46 32 

 

Jeanne VIVET, Adida de Cooperação Científica e Universitária  

Mail : jeanne.vivet@diplomatie.gouv.fr 

Tel : 21 48 46 41 

mailto:bourses.moz@diplomatie.gouv.fr
mailto:jeanne.vivet@diplomatie.gouv.fr
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DESCRIÇÃO DA BOLSA 
 Visto 

 Transporte ida e volta entre a cidade de residência em Moçambique e a cidade de 
formação na França 

 Taxas de inscrição e de formação 

 Ajudas de custo de 767€ (alojamento não incluído) quando o bolseiro está na França (3 
estadias de 6 meses e uma 4ª estadia de um mês para a defesa da tese) 

 Seguro social e de repatriamento 

 Ajuda de custos para o alojamento (valor a ser definido uma vez na França) 

 Alocação para instalação de 700 €   
 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
 Ter a nacionalidade moçambicana 

 Ser titular de um mestrado com 15/20 ou 13/20 com uma experiência significativa de 
pelo menos 3 anos  

 Nível B2 em francês no momento da candidatura (diploma DELF ou TCF)  

 Não ter mais que 42 anos no momento da candidatura 

 
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO 

 Excelência do percurso universitário (resultados, participação à programas de pesquisa ou à 
conferências) 
 

  Ter um projecto de pesquisa claro, bem informado e coerente com o seu percurso 
académico e / ou profissional anterior 
 

 Coerência do projecto profissional em Moçambique depois dos estudos. Um compromisso 
formal do bolseiro no fim da formação para trabalhar numa universidade ou instituição 
moçambicana é altamente desejado. Demostrar em que medida a sua actividade profissional 
participa do desenvolvimento de Moçambique. 
 

 A pesquisa activa de universidade e de programas de doutoramento correspondendo ao 
projecto será valorizada (todas as informações sobre os percursos universitários na França 
são disponíveis no site Campus France: http://www.campusfrance.org/fr/rubrique/etudier-
en-france  
 

 O nível de francês DALF C1 no momento da inscrição na universidade. Os estudantes 
seleccionados que ainda não tiverem o nível de francês exigido deverão continuar com o 
curso de francês antes de sair para chegar ao nível C1 e certificar o seu nível por um DALF ou 
um TCF. A reprovação desse diploma e/ou a falta de assiduidade nos cursos de francês terá 
como resultado a supressão da bolsa. 
 

 Todas as áreas de estudos são elegíveis, as disciplinas seguintes sendo consideradas como 
prioritárias pela Embaixada de França : Francês Língua Estrangeira, Ciências Humanas e 
Sociais (nomeadamente: Direito, Estudos de Género, Meio Ambiente, Ciências Políticas) e 
Ciências Marinhas.  
 

 Participação em actividades associativas ou da sociedade civil. 
 

http://www.campusfrance.org/fr/rubrique/etudier-en-france
http://www.campusfrance.org/fr/rubrique/etudier-en-france
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O DOSSIER DE CANDIDATURA  
 
Documentos obrigatórios: 
 
1. Ficha recapitulativa   
2. Formulário de candidatura em francês  
3. C.V. detalhado em francês  
4. Projecto profissional de uma página, redigido em francês, explicando as razões da 

candidatura para o doutoramento e as perspectivas da carreira uma vez diplomado. 
Explicar a utilidade desta formação no desenvolvimento de Moçambique. 

5. Projecto de pesquisa redigido em francês (4-10 páginas excluindo a bibliografia): o 
candidato deve apresentar um tema de pesquisa assim como a problemática e uma 
bibliografia actualizada.  

6. Carta de motivação redigida em francês e dirigida ao conselheiro de Cooperação e de 
Acção cultural  

7. Copia ou certificado do último diploma obtido 
8. Certificado de notas desde o primeiro ano de licenciatura  
9. Copia do passaporte moçambicano (ou copia do BI)  
10. Certificado DELF / TCF nível B2 no mínimo 

 
Documentos recomendados:  
11. Cartas de recomendação em português ou em francês, assinadas com o carimbo da 

instituição e indicando o contacto da pessoa de referência (responsável universitário, 
professor ou superior hierárquico com o qual trabalhou)  

12. Cópia da correspondência electrónica com a universidade/laboratórios de pesquisa e de 
ensinos contactados  
 

 
CALENDÁRIO E PROCESSOS DE SELECÇÃO  

Maio e Novembro de 2017  Sessão DELF / DALF na Beira, Nampula e Maputo (no IL e no CCFM) 

De 20 Novembro a 11 
Dezembro de 2017 

 Entrega / envio do dossiê de candidatura à Embaixada 

Janeiro de 2018 
 Selecção de candidatos por uma comissão 

 Entrevista oral com os candidatos pré-seleccionados   

Fevereiro de 2018  Comunicação dos resultados por email  

Maio de 2018  Sessão DELF / DALF em Beira, Nampula et Maputo (no IL e no CCFM) 

Fevereiro – Maio de 2018  Obtenção pelo candidato da carta de aceitação pelo director da tese  

Junho – Setembro de 2018 
 Preparação do dossiê de bolsa. 

 Envio do dossiê à Agência Campus France. 

Novembro de 2018 
 Solicitação do visto 

 Partida para França 
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Os dossiês podem ser entregues em formato papel no seguinte endereço: 

Embaixada de França em Moçambique 
Serviço de Cooperação e Acção Cultural (SCAC) 

Candidatura para Bolsas de Estudos do Governo Francês 
Av. Julius Nyerere, 2361 

Maputo 

Ou enviados por correio electrónico à : bourses.moz@diplomatie.gouv.fr  

 

Datas de entrega do dossiê de candidatura: 

De 20 Novembro a 11 Dezembro de 2017 
 

 Os candidatos receberão a confirmação da recepção dos seus dossiês de candidatura  
(se não receber nenhum email de confirmação por favor entre em contacto com os nossos serviços) 

 Os dossiês de candidatura incompletos não serão examinados  

 Indicar claramente o assunto no email: apelido, nome e “BOLSAS DE ESTUDO”   

  Nomear os documentos anexos ao email (“1. ficha recapitulativa _APELIDO”, “2.formulário 
_APELIDO”, “3.CV_APELIDO “…), respeitando a numeração e substituindo APELIDO pelo 
apelido do candidato. 

 

 Não enviar email com mais de 5 Mo. Se for necessário, é possível dividir os documentos 
anexos em 2 ou 3 email, numerando os diferentes emails. 

 

Informações sobre os Diplomas DELF – DALF : 
 
O diploma DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) e o DALF (Diplôme Approfondi en Langue française) são 
documentos oficiais emitidos pelo Ministério francês da educação nacional para certificar as competências em 
língua francesa de candidatos estrangeiros. O DELF é composto por 4 diplomas independentes correspondentes 
aos 4 primeiros níveis do Quadro Europeu Comum de referência para as Línguas (A1, A2, B1, B2), e o DALF é 
composto por 2 diplomas correspondentes a dois níveis superiores do Quadro Europeu Comum de referência 
para as Línguas (C1 e C2). 
 
Em Moçambique existem actualmente 4 centros autorizados a emitirem os diplomas DELF-DALF :  

 O Centro Cultural Franco-Moçambicano em Maputo (sessão de Maio e Novembro) 
Contacto : Sra Esperança Tchuma (pole.francophone@ccfmoz.com)  

 Instituto de línguas em Maputo (sessão de Maio e Novembro) 
Contacto : Sr. Marx Selimane (marxselis@gmail.com) 

 Instituto de Línguas de Nampula (sessão de Maio e Novembro) 
Contacto : Sr.Saeze: 842607446/848193886 

 Instituto de Línguas da Beira (sessão de Maio e Novembro) 
Contacto : Sr. Quembo 848000781 
 

mailto:bourses.moz@diplomatie.gouv.fr
mailto:pole.francophone@ccfmoz.com
mailto:marxselis@gmail.com

