PROGRAMA DE BOLSAS DE MESTRADO NA CHINA
2019
AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO
No âmbito do Protocolo de Cooperação com China Three Gorges Corporation (CTG), a
Universidade do Porto abre concurso para financiamento de bolsas de mestrado na China
continental.
As bolsas China Three Gorges Corporation (CTG) têm por objetivo estimular os diplomados da
Universidade do Porto a prosseguirem os seus estudos pós-graduados em Universidades da
China continental, contribuindo para a valorizar formação de nível superior fortemente ancorada
na investigação, para a valorização social e económica do conhecimento e a participação ativa
no progresso das comunidades.

DESTINATÁRIOS

As bolsas CTG destinam-se a diplomados da Universidade do Porto. São elegíveis candidatos
de todas as áreas de estudo.

Requisitos de candidatura:









Ter nacionalidade portuguesa;
Ter formação de 1º ciclo ou Mestrado Integrado pela Universidade do Porto ou concluila até 13 de julho de 2019;
Ter obtido uma classificação final igual ou superior a 13 valores;
Ter sido aceite até 13 de julho de 2019 num Mestrado numa Universidade da China
continental;
Apresentar um plano de trabalhos adequado ao ciclo de estudos que pretende frequentar;
Apresentar 2 cartas de recomendação por parte de docentes do curso que frequentou na
Universidade do Porto;
Não beneficiar de qualquer outra bolsa;
Não ter beneficiado, nos últimos dois anos, de uma bolsa da China Three Gorges
Corporation.

FINANCIAMENTO

No âmbito do presente concurso, a Universidade do Porto dispõe de 2 bolsas individuais, para
frequência em regime presencial e a tempo inteiro do grau de mestrado, nos anos académicos de
2019/2020 e de 2020/2021, em Universidades acreditadas na China continental. A bolsa
atribuída a cada candidato selecionado tem um valor total de 25.000€ (vinte e cinco mil euros),
dividida em prestações mensais de 1.041,66€, pelo período de 24 meses.

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

O concurso está aberto entre 5 de março e 30 de abril de 2019.


As candidaturas são apresentadas através do e-mail international@reit.up.pt;



No processo de candidatura devem ser submetidos os seguintes documentos:
a) Carta de apresentação com indicação dos dados pessoais;
b) Cópia do certificado de habilitações ou certidão comprovativa do grau
académico obtido e respetiva tradução em Inglês. No caso de, à data da
candidatura, o grau não ter sido ainda obtido, os candidatos podem entregar um
certificado de aproveitamento e uma declaração de compromisso de honra onde
conste a classificação final esperada;
c) Curriculum Vitae em Inglês;
d) Documento comprovativo de aceitação na Universidade da China continental ou
comprovativo da candidatura apresentada à instituição chinesa;
e) Duas cartas de recomendação por parte de docentes do curso que frequentou ou
ainda frequenta;
f) Declaração em como tem condições de saúde compatíveis com as exigências
legais chinesas;
g) Plano de trabalhos;
h) Cópia do documento de identificação (Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade e Cartão de Contribuinte).



Até 13 de julho, sob pena de exclusão, os candidatos pré-selecionados devem
apresentar (caso ainda não o tenham feito em sede de candidatura):
a) Documento comprovativo de aceitação na Universidade da Chine continental;
b) Certificado de habilitações ou certidão comprovativa da conclusão do curso e
respetiva classificação, no caso de recém-licenciado;
c) Atestado médico que comprove a declaração da alínea f) do ponto anterior.

AVALIAÇÃO

Cada candidatura admitida a concurso será avaliada pelo júri:
Professora Doutora Maria de Lurdes Fernandes, Vice-Reitora para a Formação e Organização
Académica e Relações Internacionais
Dra. Bárbara Costa, Diretora do Serviço de Relações Internacionais
Dra. Luísa Capitão, Coordenadora de Mobilidade

A avaliação das candidaturas é feita tendo em conta o financiamento disponível, os requisitos de
candidatura, os documentos apresentados, o mérito do candidato e a exequibilidade do plano de
trabalhos.
Os resultados da avaliação das candidaturas serão comunicados aos candidatos via e-mail e, por
motivos de transparência, serão tornados públicos através de ata de seleção. A concessão da
bolsa encontra-se dependente do resultado da avaliação.
CONTACTOS

Qualquer questão relacionada com as bolsas GTG deverá ser colocada diretamente ao Serviço
de Relações Internacionais, através do endereço international@reit.up.pt, com a referência
“Bolsas CTG 2019” no assunto ou através do telefone (+351) 220408002.

