REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

https://portal.inagbeangola.com

Bolsas Internas do Governo de Portugal (Licenciatura) 2020
O Instituto Nacional de Bolsas de Estudo (INAGBE) informa ao pu?blico geral e
interessados que tem disponi?veis para o ano 2020, sete (7) vagas relacionadas
com bolsas de estudo internas de graduac?a?o, oferecidas pelo Governo
Portugue?s atrave?s do Instituto da Cooperac?a?o e da Li?ngua (CICL – Instituto
Camo?es de Portugal ). Para o efeito os interessados devera?o submeter as suas
candidaturas ao INAGBE, via on-line, atrave?s do portal do INAGBE
inagbeonline.com, a partir do dia 05-02-2020 ate? ao dia 28-02-2020, remetendo os
seguintes documentos:
1. Co?pia do Bilhete de Identidade;
2. Co?pia do tala?o de recenseamento militar para os indivi?duos do sexo
masculino;
3. 1 fotografia tipo passe;
4. Co?pia do Certificado de Habilitac?o?es do u?ltimo ano de escolaridade
frequentado, com indicac?a?o das disciplinas e respectivas classificac?o?es,
devidamente autenticado;
5. Boletim de Matri?cula referente ao ano lectivo a que o pedido da bolsa reposta,
com indicac?a?o do ano e das disciplinas inscritas;
6. Atestado de pobreza;
7. Atestado de reside?ncia;
8. Atestado me?dico;
9. Declarac?a?o de honra em como na?o usufrui de outra bolsa de estudo;
10. As entrevistas aos candidatos elegi?veis sera?o realizadas de 05 a 06-03-2020,
(ver cronograma em anexo), nas instalac?o?es do INAGBE pelo corpo do Ju?ri
constitui?do, das 8:30 H a?s 15:30 H.
11. O candidato que na?o comparecer as entrevistas, ficara? automaticamente
desqualificado, sem apelac?a?o.
REQUISITOS E CRITE?RIOS EXIGIDOS AOS CANDIDATOS
1. Ter nacionalidade angolana;
2. Possuir idade inferior a 25 anos;
3. Estar a frequentar o Ensino Superior, nos cursos de Engenharias ou
Tecnologias;
4. Ter situac?a?o militar regularizada para os indivi?duos do sexo masculino;
5. Me?rito escolar do candidato demonstrado pelas classificac?o?es obtidas no
u?ltimo ano de freque?ncia, devendo ser seleccionados os estudantes com
me?dias mais elevadas, igual ou superior a 14 valores;
6. Co?pia do Certificado de Habilitac?o?es Litera?rias do u?ltimo ano de
escolaridade frequentado, com notas discriminadas e devidamente
autenticadas;
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7. Boletim de matri?cula referente ao corrente ano lectivo, com indicac?a?o do
ano e das disciplinas inscritas.
8. Situac?a?o economica carenciada, devidamente comprovada;
9. Na?o estar a beneficiar de uma outra bolsa de estudo oferecida pelo governo
angolano ou uma outra entidade;
10. Possuir robustez fi?sica comprovada mediante apresentac?a?o do respectivo
atestado me?dico.
CRONOGRAMA PARA CANDIDATURA A?S BOLSAS DE ESTUDO INTERNAS
– GOVERNO PORTUGUE?S – INSTITUTO CAMO?ES DE PORTUGAL – 2020
05-02-2020 a 28-02-2020 – Ini?cio do processo de candidaturas a?s BEI
Camo?es-2020, atrave?s do portal do INAGBE (requisitos, edital e formula?rios) 02
e 03-03-2020 – Validac?a?o das candidaturas submetidas ao INAGBE atrave?s do
portal 04-03-2020 – Publicac?a?o dos candidatos pre? seleccionados 05 a
06-03-2020 – Realizac?a?o de entrevistas aos candidatos pre? seleccionados 09 a
10-03-2020 – Selecc?a?o dos candidatos pre? seleccionados pelo corpo de juri ja?
constitui?do 13-03-2020 – Publicac?a?o dos resultados
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