Programa de Pós-Graduação Ciência para o Desenvolvimento
Encontra-se aberto o Concurso de Admissão para vinte (20) bolsas de doutoramento, a começar
no ano de 2014, ao abrigo do Programa de Pós-Graduação Ciência para o Desenvolvimento
(PGCD), organizado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) com o apoio do Ministério do
Ensino Superior Ciência e Inovação (MESCI) de Cabo Verde, da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Brasil e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
de Portugal.
Só serão aceites as candidaturas submetidas através do formulário online, disponibilizado no site
do programa em www.igc.pt/pgcd/pt/applications/.
Os candidatos a seleccionar deverão ser nacionais de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe ou Timor-Leste. Aceitam-se candidaturas provenientes de
qualquer área científica, desde que os candidatos completem até Dezembro de 2013 uma
licenciatura de 5 anos ou mestrado e tenham comprovado interesse nas ciências da vida. Não
existe limite de idade. Os candidatos serão avaliados pelos seus Curriculum Vitae, carta de
motivação e duas cartas de recomendação. Os melhores candidatos serão seleccionados para
entrevistas. Os principais critérios serão a qualidade científica dos candidatos, motivação e
empenho, pensamento crítico e raciocínio estruturado. O Programa exige interesse na
investigação em ciências da vida, principalmente nas áreas de Biologia Molecular, Biologia de
Plantas e Solos, Biologia de Mares e Biologia das Doenças Tropicais e Saúde Pública.
O programa desenrola-se em duas fases: a primeira fase, de 8 meses, terá lugar em Cabo Verde
e será de aulas e seminários dados por especialistas mundiais. A segunda fase, de 40 meses, será
para desenvolvimento de projectos de investigação que possam dar origem a teses de
doutoramento. Esta segunda fase terá lugar em centros de excelência em Portugal ou no Brasil.
No final deste período os alunos terão de regressar aos países de origem.
Alunos com aproveitamento terão acesso a Bolsas durante os 4 anos de programa com início em
Janeiro de 2014.
A data limite para apresentação de candidaturas é 14 de Outubro de 2013.
Mais informações sobre o programa e procedimentos de candidatura podem ser obtidos em
www.igc.pt/pgcd/. A constituição do painel de selecção será publicada logo após o encerramento
das candidaturas online.

