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Perguntas Frequentes 

A consulta deste documento não dispensa a consulta do Regulamento do Concurso, que estabelece de forma 

imperativa as regras e procedimentos deste Concurso. 

 

1. Quem pode candidatar-se? 

R: Podem candidatar-se a esta bolsa, finalistas (último ano) regularmente matriculado e recém 

formados nas áreas de ciências biomédicas, jornalismo/marketing cujo trabalho final esteja enquadrado 

na divulgação e comunicação de resultados de saúde. Não serão aceites candidaturas de estudantes que 

estejam a frequentar o penúltimo ano ou menos que isso. 

2. Há um limite de idade para as candidaturas? 

R: Sim, apenas candidatos abaixo de 26 anos é que são elegíveis. 

3. Posso candidatar-me mesmo vivendo fora de Maputo província e cidade  

R: Todas as actividades relacionadas a bolsa serão executadas no INS sede de forma presencial pelo 

que, a presença do estudante é obrigatória na instituição. 

4. Posso submeter a candidatura sem o certificado de disciplinas feitas? 

R: Sim pode, com a condição de apresentar o certificado na data da entrevista e de submeter uma 

credencial que prove que é finalista e está devidamente matriculado/a. Este documento geralmente leva 

muito tempo para ser emitido pela universidade e reconhecemos esse desafio.  

5. Qual a duração da bolsa? 

R: A bolsa terá duração de 18 meses, renováveis a cada 6 meses dependendo do desempenho do 

bolseiro.  

6. Qual é o valor da bolsa de estudo e das suas várias componentes? 

R: O valor da bolsa pode ser consultado no regulamento no ponto 8. Implementação da bolsa. 

7. Esta bolsa é acumulável com outras bolsas de estudo? 

R: O bolseiro não pode acumular outras bolsas do mesmo género.  

8. Que documentos preciso de apresentar? 

R: Devem ser submetidos os seguintes documentos para a candidatura (devem ser apresentadas cópias, 

verificar no regulamento quais é que devem ser autenticados): 

• Requerimento dirigido ao Director para área de Formação  Comunicação em Saúde , encontre 

em anexo o exemplar. 

• Carta de motivação 



• Carta de recomendação 

• Cópia autenticada do certificado/diploma para graduados 

• Certificado de cadeiras feitas (este pode ser apresentado na data da entrevista. 

• Plano curricular do curso (opcional). 

9. O que são linhas de pesquisa? 

R: As linhas de pesquisa são possíveis temas que os estudantes poderão desenvolver durante a 

implementação da bolsa. Para aqueles que são finalistas as linhas de pesquisa podem ser uma 

oportunidade de transforma-las em monografia e artigo. Para aqueles que são graduados poderão 

escrever e publicar artigos científicos usando os dados da linha de pesquisa. Todos os candidatos devem 

elaborar uma proposta de pesquisa com base na linha de pesquisa selecionada, este não pode passar 

duas páginas.  

10. O que são Ciências biomédicas?  

R: A Ciência Biomédica (Biomedicina) é o campo de estudo que se concentra as áreas de biologia e da 

química relevantes para a saúde. A disciplina é muito abrangente e há três áreas gerais de especialidade 

– ciências da vida, ciências fisiológicas e bioengenharia. Alguns exemplos dos cursos relacionados a 

ciências biomédicas: Medicina, Ciências Biológicas, Veterinária, laboratório, bioquímica e outros 

relacionados com a definição. 

  

 

 


