O convite à apresentação de solicitações abre em
22 de fevereiro de 2018!
Bolsas de Estudo de Pós-Graduação estarão disponíveis
para Nacionais dos Países em Desenvolvimento
O Programa Conjunto de Bolsas de Estudo de Pós-Graduação Japão/Banco Mundial (JJWBGSP) aceitará
candidaturas de 22 de fevereiro a 12 de abril de 2018. O programa está aberto a mulheres e homens dos
países em desenvolvimento com experiência profissional e um passado dedicado a apoiar os esforços de
desenvolvimento do respectivo país.

Os candidatos deverão:
• Ser nacionais de um país em desenvolvimento
membro do Banco Mundial.
• Não ter dupla cidadania de um país
desenvolvido;
• Ter bacharelado (ou equivalente) obtido pelo
menos três (3) anos antes do prazo da
candidatura:
• Ter três (3) ou mais anos de experiência
recente relacionada com o desenvolvimento
após obtenção do bacharelado (ou
equivalente);
• Ter a sua matrícula incondicionalmente aceita
no próximo ano acadêmico em um dos
programas de mestrado preferenciais do
JJWBGSP o mais tardar até a data de
apresentação de candidaturas;
• Não ser funcionário (inclui consultores) nem
parente de um funcionário do Grupo Banco
Mundial.

Valor da bolsa de estudos:
Os beneficiários receberão uma bolsa completa de estudos
de desenvolvimento para um dos programas de mestrado
preferenciais do programa de bolsas de estudos (ver a lista
completa em www.worldbank.org/ scholarships).
A bolsa de estudos inclui a matrícula, seguro médico básico
oferecido pela universidade, subsídio de subsistência mensal,
tarifa aérea de ida e volta e subsídio de viagem.
Uma vez concluído o programa, os bolsistas do Programa
Conjunto de Bolsa de Estudos Graduados Japão/Banco
Mundial devem regressar ao país de origem a fim de aplicar
as novas aptidões ao desenvolvimento social e econômico do
respectivo país.

Processo de solicitação:
As normas da candidatura, a candidatura on-line e uma lista
completa dos critérios de seleção estarão disponíveis até
21 de fevereiro de 2018 no website do Programa de Bolsas
de
Estudo
do
Banco
Mundial
:
http://www.worldbank.org/scholarships.
A solicitação preenchida, incluindo o formulário de
solicitação e duas referências profissionais, devem ser
remetidos on-line o mais tardar até as 14h00 no horário
padrão do Leste dos Estados Unidos de 12 de abril de 2018.
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