
                                                                                   
 

C O N V O C A T Ó R I A  P A R A  B O L S A S  D E  F O R M A Ç Ã O                          

CampusÁFRICA-2021 
 
 

A Fundação Canária para o Controlo das Doenças Tropicais (FUNCCET), em colaboração 

com o Instituto de Doenças Tropicais e Saúde Pública das Canárias (Universidade de La 

Laguna, Tenerife), anúncia 30 bolsas de formação CampusÁFRICA-2021, de acordo 

com as seguintes condições: 

 
 

1. CampusÁfrica realizar-se-á na Universidade de La Laguna (Tenerife), de 13 de 

novembro a 2 decembro de 2021, sob o título Desafios climáticos e pandémicos num 

contexto de crise global. Os bolseiros/as deverão assistir a todas as sessões e 

atividades programadas ao longo das três semanas de duração do Campus e fazer as 

leituras preparatórias e os trabalhos subsequentes associados à formação recebida. 

 

2. As bolsas oferecidas são de dois tipos: 
 
2.1. 15 bolsas para estudantes finalistas o licenciados em Biologia, Farmacia ou 

Medicina, ou com qualificações equivalentes relativas à bio-saúde. 

2.2.  15 bolsas para estudantes finalistas o licenciados en ciências experimentais com 

qualificações relativas ao meio ambiente. 

 

3. Os beneficiários destas bolsas deverão cumprir os seguintes requisitos:  

3.1. Ter nacionalidade caboverdiana e residir em Cabo Verde; 

3.2. Ter idade igual ou inferior a 30 anos no momento da candidatura à bolsa; 

3.3. Possuir um conhecimento adecuado das línguas espanhola e inglesa. 

         

4. Cada bolsa individual cobrirá os gastos da viagem de ida e volta entre Praia e 

Tenerife, alojamento, alimentação e materiais. 

 

5. As candidaturas a estas bolsas devem ser enviadas por via eletrónica para 

fundacion@funccet.org, acompanhadas dos seguintes elementos:         
 

5.1. Dados de identificação do candidato/a (cópia do passaporte ou documento de 
identidade). Dados de contacto para efeitos de notificação e informação. 
 

5.2. Certificado de estudos. 

5.3. Curriculum Vitae. 

5.4. Carta de motivação, indicando o interesse da referida formação para o futuro 
profissional do candidato/a e para o desenvolvimento de Cabo Verde. 
 

about:blank


5.5. Declaração responsável de que possui um conhecimento idiomático adequado 
que lhe permita frequentar atividades formativas ministradas em espanhol e 
inglês. 
 

6. O concurso estará aberto até ao dia 15 de Junho de 2021. 

 

7. A análise das candidaturas e a publicação da ordenação dos candidatos serão 
realizadas por um júri constituido por pessoas nomeadas pela FUNCCET.  

 
8. Os critérios preferenciais de seleção serão os méritos académicos e curriculares 

dos/das solicitantes, assim como os seus objetivos formativos de pós-graduação 
(mestrado, doutorado,...) e a relevância da sua formação para o desenvolvimento de 
Cabo Verde. 

 

9. Se o júri assim o considerar necessário, os candidatos pré-selecionados poderão ser 

entrevistados com a finalidade de avaliar a sua idoneidade para  receber a formação 

oferecida.  

 

10. Os candidatos selecionados deverão incorporar-se ao CampusAFRICA nas datas que, 

tendo em conta a frequência dos voos diretos da companhia aérea BINTER  (12 Nov. 

/ 03 Dec.), lhes possibilitem tirar pleno partido da totalidade das atividades 

formativas. 

 

11. A participação nesta convocatoria pressupõe a aceitação das Bases do Concurso. Em 

relação aos aspetos que nelas não tenham sido previstos, o júri poderá tomar as 

decisões ou introduzir as modificações que julgar pertinentes. Os/as concorrentes não 

terão direito a reclamar das decisões tomadas.                                        

 

 

 


