O Ministério dos Negócios Estrangeiros,( Instituto Camões I.P), apresenta os seus melhores
cumprimentos a essa Universidade e informa que o Governo da República Checa concede
anualmente ao Abrigo do Acordo Cultural, duas bolsas de estudo para estudantes portugueses, com
a duração máxima de 20 meses.Uma das bolsas é reservada para o estudo da língua e cultura
checas.
Os formulários de inscrição, as condições e outras informações encontram-se na página do
Ministério, Juventude e Educação Física da República Checa www.msmt.cz, na secção Scholarships
for the Academic Year 2012/2013.
As bolsas destinam-se a estudantes universitários ou candidatos diplomados ou com doutoramento
(excecionalmente para professores/investigadores) que pretendam realizar um estágio de estudo ou
de
investigação numa das instituições públicas de ensino superior da República Checa.
Chama-se à atenção para o facto do acesso a escolas de arte poder estar limitado, de algum modo,
porque os candidatos, para além de terem de cumprir os requisitos exigidos têm
de provar o seu talento através da submissão de um exemplar do seu trabalho artístico, por exemplo
(fotografias, gravações de vídeo/audio duma atuação musical).
Cada dossier de candidatura deve conter 2 cópias do formulário de candidatura devidamente
preenchido e legível, bem como 2 cópias de todos os documentos exigidos.
-1 bolsa destinada a todas as áreas
-1 bolsa destinada ao estudo da língua e cultura checas
Ao abrigo do mesmo acordo concede também três bolsas de duração de um mês para os cursos de
Escola de Verão de 2012:
- 2 bolsas com a duração de 1 mês cada, a decorrer na Universidade Carolina em Praga;
- 1 bolsa com a duração de 1 mês a ter lugar na Universidade de Masaryk em Brno.
Para mais informações sobre as bolsas concedidas, bem como para esclarecimento sobre as
condições de estadia nas universidades públicas, assim como para obtenção do formulário de
inscrição deverão os interessados consultar as páginas da Internet: http://Isss.ff.cuni.cz ou
http://ubs.ff.cuni.cz ou ainda através do seguinte fax: + 420 221619381
Documentos em duplicado
A estada para estudo de investigação até 30 dias
Curriculum Vitae
Lista de publicações (quando aplicável)
B.estada para estudo de investigação com mais de 30 dias.
Curriculum Vitae
Lista de publicações (quando aplicável)
Certificado médico(só para cidadãos não EU/EEA)
Duas cartas de recomendação dos orientadores da investigação
Fotocópia do diploma(quando aplicável)
Cópias certificadas das gravações
Todos os documentos devem ser escritos ou traduzidos para checo,inglês,francês ou alemão.
Os diplomados de artes plásticas ou de artes performativas devem anexar um exemplar do seu
trabalho artístico fotografias gravações vídeo/audio duma atuação musical
Os processos de candidatura deverão ser entregues, depois de devidamente formalizados, no
Instituto Camões, IP, Direção de Serviços de Coordenação do Ensino do Português no Estrangeiro,
Rua Rodrigues Sampaio, 113, 1170-279 Lisboa até 29 de fevereiro.

