
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, 

Rosário Chaves 
 
Direção de Serviços de Língua e Cultura 

  

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua,IP 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Av. da Liberdade, nº 270 

 1250-149 Lisboa - Portugal 

Tel.: +351 21 310  91 00  

 Fax: +351 21 314 39 87 
http://www.instituto-camoes.pt 

http://www.facebook.com/camoes.ip 

http://twitter.com/instituto.camoes 

http://cvc.instituto-camoes.pt/index.php 

 

   

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:  
Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como 

destinatária(s). Se não é o seu destinatário, ou se lhe foi enviada por erro, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua 

destruição, notificando o remetente. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:  
A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por 

qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade. 

   
 


