
 

  
  

 

 

FACULDADE DE ECONOMIA 

 

Edital 

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM ECONOMIA NA UNIVERSIDADE DE 

CAPE TOWN NO ÂMBITO DA PARCERIA @EQUAL ENTRE GRUPO DE 

PESQUISA EM ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO (DERG) DA 

UNIVERSIDADE DE COPENHAGA (UCPH), O UNU-WIDER, O INSTITUTO 

CENTRAL PARA GESTÃO ECONÓMICA CENTRAL (CIEM) DO VIETNAME E 

A UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE (UEM) DE MOÇAMBIQUE COM 

O APOIO FINANCEIRO DA NOVO NORDISK FOUNDATION. DE JANEIRO DE 

2021 A DEZEMBRO DE 2023. 

 

A Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane, com o apoio financeiro 

da Novo Nordisk Foundation, está a convidar candidatos a submeter pedidos de 

admissão ao programa de doutoramento em economia na Universidade de Cape 

Town, a iniciar em Janeiro de 2021 e com uma duração de 3 anos. 

 

 

Os critérios gerais de elegibilidade são os seguintes: 

• Ser cidadã/o moçambicana/o 

• Ter um bom desempenho pedagógico e formação académica superior na área 

de Economia, de preferência no ramo de Economia do Desenvolvimento com 

média mínima de 14 valores nos graus de Licenciatura em Economia e 

Mestrado em Economia; 

• Estar disponível a ser / continuar a ser docente/investigador/a na Universidade 

Eduardo Mondlane ou noutras Instituições de Ensino Superior após a 

conclusão de estudos de doutoramento para contribuir para o ensino e a 

investigação; 

• Ser capaz de permanecer em Cape Town durante os três anos de estudos; 

• Demonstrar a capacidade de pensar e trabalhar de forma independente e em 

equipe 

  

Os candidatos interessados devem enviar os seguintes conjuntos de documentos: 

• Uma carta de candidatura em inglês para bolsa de estudos; 

• Cópia do bilhete de identidade; 

• Cópia de passaporte nacional; 

• Um currículo actualizado em inglês (máximo de cinco páginas, excluindo 

certificados, notas e outros documentos relevantes); 

• Prova de proficiência em inglês (teste TOEFL ou IELTS) realizada nos 

últimos dois anos incluindo: 

 

https://www.econ.ku.dk/derg/
https://www.econ.ku.dk/derg/
https://www.wider.unu.edu/
http://www.ciem.org.vn/
http://www.ciem.org.vn/
https://www.uem.mz/
https://novonordiskfonden.dk/en/
https://novonordiskfonden.dk/en/


i. um TOEFL iBT Score Report e um resultado de 88 ou acima, pelo 

menos 19 em Listening, 19 em Writing, 20 em Reading e 22 em 

Speaking; ou 

ii. um IELTS Academic Test Report Form e um resultado global na 

banda 6.5 ou acima, e, pelo menos 6.0 em cada componente. 

 

• uma peça de pesquisa realizada por si, por exemplo um artigo, um capítulo 

de livro, um ensaio ou dissertação (por exemplo, a dissertação de mestrado) 

em que o candidato tenha sido o único autor (e não em co-autoria). 

• Uma cópia autenticada do diploma de mestrado e transcrições de notas; 

• Uma cópia autenticada do diploma de licenciatura e transcrições de notas; 

• Duas cartas de recomendação em inglês (incluindo informações de contacto 

dos autores); 

• Três fotos recentes de passaporte; 

 

Os candidatos deverão apresentar uma Proposta do Projecto de Pesquisa, em língua 

inglesa e com quatro a cinco páginas, com os seguintes elementos:  

• Título do projecto: (não mais que 20 palavras) 

• Resumo do projecto: (um plano de pesquisa preliminar, expressando o 

interesse de pesquisa a nível do Doutoramento e as motivações para fazer o 

doutoramento nesta área)  

• Motivação: Porque deve ser pesquisada, ou seja, porque é importante, qual o 

seu significado analítico e relevância política? Qual o contributo da tese de 

doutoramento para o conhecimento na disciplina? 

• Objectivos; 

• Descrição do problema: Qual a principal questão de pesquisa?  Tendo por 

base uma revisão da literatura relevante e pesquisas passadas, que hipóteses 

serão testadas? 

• Contribuição: (questões de pesquisa abrangentes); 

• Revisão de Literatura 

• Metodologia: Como será abordada a questão, ou seja, que método será 

utilizado? Até que ponto a metodologia proposta é inovadora? Qual o 

calendário de pesquisa que propõe, incluindo eventual trabalho de campo e 

como se relaciona com as hipóteses? 

• Observações finais: Sugerir tópicos prospectivos de três artigos que vai 

escrever no decurso da elaboração da tese. 

 

A candidatura deverá ser enviada para ceeg.feuem@gmail.com até 30 de 

Setembro de 2020. 

Avaliação das Candidaturas 

As candidaturas serão avaliadas por um painel com os seguintes membros: 

• O Pesquisador Principal do @EQUAL: Prof. Finn Tarp 

• Pela Faculdade de Economia: o Director do Centro de Estudos de Economia e 

Gestão, Prof. José Guamba 

• Pesquisador internacional Doutor Ricardo Santos, da UNU-WIDER 

• Pesquisadora internacional Doutora Eva-Maria Egger, da UNU-WIDER 

• Pela Universidade de Cape Town: Prof. Murray Leibbrandt 

mailto:ceeg.feuem@gmail.com


 

Os critérios de avaliação das candidaturas serão os seguintes, com os respectivos 

ponderadores: 

• Nota de Mestrado, convertida para equivalente na escala de 1 a 20       2/7 

• Nota de Licenciatura, convertida para equivalente na escala de 1 a 20   1/7 

• Peça de Pesquisa, avaliada de 1 a 20                      2/7 

• Proposta Esboço de Pesquisa, avaliada de 1 a 20            2/7 

Avaliação Máxima: 

140/140 

As peças de pesquisa serão avaliadas tecnicamente por pesquisadores da UNU-

WIDER e UCPH, sendo a avaliação cega e realizada por 2 (ou, se necessário, 3) 

técnicos. Os critérios de avaliação serão: qualidade técnica; correcção dos resultados 

apresentados e conclusões; grau de adequação, distinção e novidade da metodologia 

utlizada; relevância temática para o projecto @EQUAL. 

As propostas de pesquisa serão avaliadas, inicialmente, por 2 (ou, se necessário, 3) 

membros do painel, sendo a avaliação objecto de revisão pelo colectivo do painel. Os 

critérios de avaliação correspondem ao grau de qualidade técnica e ajuste temático da 

proposta aos temas, perguntas chave e métodos propostos pelo projecto @EQUAL. 

 

As candidaturas serão avaliadas no prazo de até 1 mês após o prazo final de 

recepção das mesmas. 

Será convidado/a o/a candidato/a com maior classificação, com base nos critérios 

acima indicados. 

Condições do Doutoramento e da Bolsa 

O/a candidato/a seleccionado terá uma Bolsa de Estudos, no valor de 226.060 DKK 

/ano, por três anos, com as seguintes componentes: 

• Custos de matrícula e propinas do programa de Doctor of Philosophy in 

Economics by Coursework and/or Dissertation da University of Cape Town; 

• Despesas de instalação, residência e alimentação; 

• Viagem Maputo-Cape Town-Maputo 

• Viagens para participação em conferências científicas. 
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