Ex.mos. Senhores
O Ministério dos Negócios Estrangeiros(Instituto da Cooperação e da Língua) apresenta
os seus melhores cumprimentos a essa Universidade e tem a honra de remeter,em
anexo, informação sobre o programa de bolsas do governo finlandês “The Finnish
Government Scholarship Pool”, para o ano letivo de 2013-2014, que concede, até um
máximo de dez bolsas de estudo, de 3 a 9 meses, a cidadãos portugueses para estudos
de pós-graduação na qualidade de estudante-visitante, participação num projeto de
investigação ou lecionar num instituto de educação superior ou instituto público de
investigação na Finlândia, sendo dada prioridade aos estudos de doutoramento, muito
agradecendo a respetiva divulgação junto de potenciais interessados.
Documentos necessários para a candidatura:
formulário,devidamente preenchido e assinado é recomendado o uso do formulário
eletrónico
em
www.studyinfinland.fi(Tuition
and
Scholarships/CIMO
Scholarships/FinnishGovernment Scholarships Pool).
-curriculum vitae
-convite/carta de motivação do supervisor académico na Finlândia (esta poderá ser
considerada critério preferencial no processo de seleção)
-plano de estudos/investigação(2-5 páginas) incluindo uma carta de motivação
-cópias dos diplomas mais recentes
- duas cartas de recomendação
-certificados de línguas (finlandês) ou outra indicação de capacidades linguísticas.
As despesas de viagem para a Finlândia, ou dentro do país não são cobertas pela bolsa
de estudos. Os bolseiros deverão obter um seguro válido e com cobertura para o
período de permanência na Finlândia.
As candidaturas devidamente formalizadas deverão ser entregues no Camões, Instituto
até 6 de fevereiro de 2013.
Com os melhores cumprimentos,
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