Anuncio da Candidatura para o Concurso
Bolsa Cabo Verde Global
O Governo de Cabo Verde, através do Gabinete de Ensino Superior Ciência e
Tecnologia, torna público o concurso para Bolsa Cabo Verde Global na área de
Gestão na Academia Executiva Global (Global Executive Academy) a ser
ministrada no Massachusetts Institute of Technology (MIT) nos EUA.
1. Condições Gerais de Acesso
 Ter idade não superior a 45 anos à data de candidatura.
 Possuir habilitação mínima de licenciatura em Gestão e/ou áreas afins.
 Ter experiencia profissional mínima de cinco (5) anos.
2. Público Alvo
 Executivos seniores de pequenas e médias empresas em todo o mundo.
 Executivos de nível médio a sênior de grandes organizações
multinacionais.
 Líderes técnicos ou empresariais de alto potencial que desejam
aprimorar a visão geral de negócios ou ganhar experiência internacional.
 Líderes que procuram um programa condensado global como substituto
ou reciclagem de um MBA internacional.
 Executivos de administração geral, finanças e planeamento, engenharia,
desenvolvimento de negócios ou produtos, atendimento ao cliente,
recursos humanos, jurídico, marketing e compras.
3. Duração e Financiamento da Formação
A formação decorrerá de 9 a 18 de julho de 2019, por um período de uma
semana, em várias línguas, sendo que a propina e a estadia (alimentação e
residência) suportadas pelo governo de Cabo Verde.
Uma vez selecionado, cabe ao candidato proceder as démarches para a
obtenção do visto junto a embaixada dos EUA, sendo o pagamento da taxa de
visto da responsabilidade dos candidatos.
4. Documentos de Candidatura
 Fotocopia do Bilhete de Identidade ou Passaporte
 Fotocopia autenticada do certificado de habilitações literárias
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 Carta de motivação que explicite o conhecimento dos programas afins
e a motivação pessoal e profissional em realizar essa capacitação.
 Declaração comprativa da experiencia profissional emitida pela
entidade empregadora.
5. Processo de candidatura, seleção e Prazo
A candidatura é feita em duas fases simultâneas e a seleção realizar-se-á
por entidades distintas:
Numa primeira fase, procedendo o requerente com a sua candidatura online
(através do link: https://execed-register.mit.edu/register.aspx

1. A seleção será feita pelo departamento do MIT responsável pela Academia
Executiva Global.
2. Na segunda fase o candidato fará a entrega dos documentos supracitados no
Gabinete de Ensino Superior Ciência e Tecnologia, no palácio do governo, e
nas Delegações Escolares dos respetivos Concelhos. O júri nomeado para a
avaliação das candidaturas, mediante a comunicação do MIT sobre a
aceitação, encarregar-se-á de ponderar a seriação dos concorrentes, nos
parâmetros estabelecidos pelo regulamento do concurso, respeitando o
numerus clausus.
3. De acordo com o B.O. nº 32 de 9 de junho de 2017, que cria a Bolsa Cabo
Verde Global, os critérios de seriação serão explicitados pelos elementos do
júri num regulamento interno a ser publicado até à data da seleção dos
candidatos.
4. O Presidente da FICASE, na qualidade de entidade pública que gere o
financeiramente dos programas de bolsas de estudos do Governo, participará
nos trabalhos do júri como observador.
5. O júri poderá solicitar diretamente da chefia máxima da entidade empregadora
informações adicionais sobre o candidato.
A candidatura decorrerá impreterivelmente de 12 a 19 de junho de 2019, online e
nos lugares supramencionados.
Ponto de contacto Dr. José Maria Silva Tel: 2610232
Email: Josemaria.Monteiro@GOVCV.gov.cv

