REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

COMUNICADO
O Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo “INAGBE”, informa aos
estudantes e público em geral, que o Governo de Angola e o Governo da
Hungria, recentemente assinaram um Memorando de Entendimento, onde o
Governo da Hungria através do Programa de bolsa de estudos Stipendium
Hungaricum, disponibiliza 50 (Cinquenta) bolsas de estudo externas para os
cidadãos angolanos frequentarem a formação superior na Hungria.
Para efeitos de candidatura os interessados devem reunir os requisitos
estabelecidos pelo Decreto Presidencial 63/20 de 4 de Março, abaixo alistados
e remeter os documentos digitalizados abaixo discriminados no portal
https://stipendiumhungaricum.hu/apply.
Requisitos:
 Nacionalidade angolana;
 Residir em angola;
 Ter idade não superior a 22 anos para frequência de cursos de
licenciatura, 35 anos para cursos de mestrado e 45 anos para cursos de
doutoramento;
 Média mínima de 14 valores no ciclo de formação anterior;
 Não ter interrompido o ciclo de formação após a conclusão do II Ciclo do
Ensino Secundário por um período superior a 3 anos;
 Preencher as exigências estabelecidas pelo país doador.
Documentos necessários para candidatura
 Passaporte válido;
 Foto tipo passe;
 Diploma e a respectiva tradução para o Inglês, autenticado no MIREX;
 Certificado de Habilitações Literárias e a respectiva tradução para o
Inglês, autenticado no MIREX;
 Atestado Médico e a respectiva tradução para o Inglês, autenticado no
MIREX;
 Carta de Motivação, em Inglês (o candidato deverá fazer uma breve
apresentação sobre a sua pessoa como estudante, e posteriormente
expor os argumentos convincentes (motivo/razões) da sua candidatura);
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Formulários a serem preenchidos na Plataforma de candidatura online;
Certificado de Proficiência e Língua Inglesa para candidatos que
pretendam fazer a formação em Inglês.

As 50 bolsas de estudo, estão distribuídas por nível de formação, sendo:
1. 05 (cinco) bolsas de Licenciatura (BSc) para cursos nas áreas de
Ciências Agrícolas, Informática e Tecnologia da Informação, Ciências
Económicas, Ciências de Engenharia, Ciências da Saúde, Ciências do
Desporto, Ciências Naturais, Artes e Educação Artística;
2. 10 (dez) bolsas de Mestrado Integrado (OTM) na área de medicina e
Ciências da Saúde.
3. 15 (quinze) bolsas de Mestrado (MSc) para cursos nas áreas de Ciências
Agrícolas, Informática e Tecnologia da Informação, Ciências Económicas,
Ciências de Engenharia, Ciências Médicas e da Saúde, Ciências do
Desporto, Ciências Naturais e Artes;
4. 20 (vinte) bolsas de Doutoramento (PhD) para cursos nas diversas áreas
de conhecimento.
OBS: O período de candidatura teve início no dia 16 de Novembro e deverá
concluir as 23H59 do dia 15 de Janeiro de 2021.

Luanda aos 27 de Novembro de 2020.
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