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ANÚNCIO DE CANDIDATURAS PARA O PESSOAL

PESSOAL

AMAS- Mobilidade Académica para o Desenvolvimento Sustentável de África
Programa de Mobilidade Académica Intra-Africana
Informação preliminar
O Programa de Mobilidade Académica Intraafricana apoia a cooperação entre países de África.
O objetivo global do programa é promover o
desenvolvimento sustentável e contribuir, em última
instância, para a redução da pobreza, mediante o
aumento da disponibilidade de mão-de-obra
formada e altamente qualificada em África. O
objetivo específico do programa é o de melhorar as
qualificações e competências dos estudantes e do
pessoal, graças a um reforço da mobilidade intraafricana. O reforço da cooperação entre as
instituições de ensino superior em África ampliará o
acesso a uma educação de qualidade, o que
constitui um incentivo e permitirá aos estudantes
africanos iniciar estudos de pós-graduação no
continente africano. Além disso, a mobilidade de
pessoal (docente e administrativo) reforçará a
capacidade para a realização da cooperação
internacional entre as instituições de ensino
superior em África. Mais precisamente, o Programa
de Mobilidade Académica Intra-África visa:

Universidades Africanas Participantes
1.
2.
3.
4.
5.

Moi University (MU), Quénia;
Université Mohammed V de Rabat (UM5R), Marrocos;2.
Addis Ababa University (AAU), Etiópia;
Université d’Abomey-Calavi (UAC), Benin;
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Moçambique;
3.

Universidade Parceira Técnica


Fluxos de Mobilidade do Pessoal
A mobilidade inicia entre Setembro de 2018 e
Dezembro de 2018, conforme for mais
conveniente para cada universidade

que os estudantes, pessoal docente e
administrativo beneficiem linguística, cultural e
profissionalmente da experiência obtida no
contexto da mobilidade para outro país africano.

A Agência Executiva (EACEA); uma Agência da
Comissão Europeia, é responsável pela gestão
deste programa; detalhes disponíveis em-

Detalhes do anúncio da chamada de
candidaturas pessoal académico estão
disponíveis na página do AMAS-

http://amasproject.org


Documentos essenciais de referência:



Doc stfIA1- Informação para os CandidatosPessoal;



Doc stfEC1- Elegibilidade & CandidaturaPessoal;



Doc T1-Tabela dos Cursos para a
Mobilidade:



Todos os documentos disponíveis na página
electrónica - “Anúncio de Candidaturas”.

p

6.

a.
b.

Ser funcionário ou estar associado a uma das Universidades
Parceiras; OU
Ser um cidadão nacional ou residente num dos países elegíveis
cobertos pelo Programa;

Elegível para se candidatar a troca de pessoal por um período entre
1 (um) e 6 (seis) meses;
Capacidade para oferecer serviços académicos, de investigação e
/ou administrativos dentro do âmbito to tema: Ciências Sociais e
Governação, com relevância para atingir os resultados de
aprendizagem de qualquer um dos 38 cursos listados para a
mobilidade académica (Doc T1-Tabela de Cursos of Mobilidade);
Capacidade para observar os objectivos e expectativas do Projecto
de Mobilidade de Pessoal do AMAS;
Competência na língua de leccionação do curso na universidade
parceira de acolhimento.

1. Carta de candidatura justificando a contribuição para os objectivos e expectativas da
Mobilidade de Pessoal;
2. Curriculum vitae actualizado;
3. Pelo menos 2 (dois) anos de experiência de ensino e/ou contribuição num projecto de
trabalho académico;
4. Indicação da relevância para qualquer um dos cursos oferecidos pela Universidade de
Acolhimento na altura da mobilidade, em que o professor visitante pode co-ensinar;
5. Pelo menos, uma publicação relevante para o tema de Ciências Sociais e Governação
6. Uma carta de recomendação do Chefe de Departamento, Director de Faculdade ou
Chefe de Divisão Académica;
7. Qualquer prova de trabalho de qualidade, incluindo avaliações de pessoal e de
estudantes;
8. Disponibilidade para apresentar, pelo menos, uma palestra, quando estiver na
Universidade de acolhimento;
9. Disponibilidade para apoiar actividades académicas, incluindo tomada de decisões,
palestras académicas, trabalho do Projecto AMAS, enquanto estiver na universidade
hospedeira
10. Compromisso escrito e assinado para estar na Universidade de Acolhimento e
corresponder às expectativas do Projecto.

 permitir



5.

O anúncio tem como alvo pessoal académico e administrativo em
número de 10: idealmente 2 elementos de cada universidade parceira
O pessoal académico ou administrativo, aqui designado por
“pessoal” de verá cumpre os critérios seguidamente indicados:

Detalhes & Procedimentos de Candidatura

superior
através
da
promoção
da
internacionalização
e
harmonização
dos
programas
e
curricula
nas
instituições
participantes;

ANÚNCIO DE
CANDIDATURAS

4.

Universität Bayreuth (UBT), Alemanha.

 contribuir para a melhoria da qualidade do ensino

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa

Critérios de elegibilidade
1.

O prazo das candidaturas decorre entre 11 de Junho de 2018 (Segundafeira) e 25 de Julho de 2018 (Quarta-feira), à meia-noite (45 dias)

Apoio!
Pessoal – por mês, 1,200 € para subsistência; 75 € para seguro; mais pagamento de passagem aérea de
ida e volta, e de custos de obtenção de visto.

Pontos Focais do AMAS & Contactos
Prof. Dr. Anne Nangulu
Coordenador do Projecto AMAS e
Ponto Focal (PF), Moi University- MU
Tel: +254(0)733870502, +254(0)5343093
Kenya
Email: anangulu@gmail.com
Prof. Dr. Omar Egesah
Pessoa de Contacto do Projecto AMAS e Moi University
Tel: +254(0)714416408, +254(0)5343093
Kenya
Email: omagesa@gmail.com
Prof. Dr. Brook Lemma-Mamaru
Ponto Focal do AMAS, Addis Ababa University- AAU,
Ethiopia
Tel: 00251 (0)910 88 08 22, 00251 (0)111 54 40 03
Email: brklmm2008@gmail.com/brook.lemma@aau.edu.et

Prof. Dr. Yamina El Kirat El Allame
Ponto Focal do AMAS, Mohammed V University in
Rabat- UM5R Morocco
Tel: 00212 (0) 537 623 074, 00212 (0) 661 824 647
Email: yelkirat39@gmail.com
Prof. Dr. Dodji Amouzouvi
Ponto Focal do AMAS, University of Abomey-Calavi- UAC,
Benin
Tel: +229(0)66674860.
Email: dodji1975@yahoo.fr
Prof. Dr. Esmeralda Mariano
Ponto Focal do AMAS, Universidade Eduardo
Mondlane- UEM, Mozambique
Tel:
Email:
Prof. Dr. Dymitr Ibriszimow
Ponto Focal do AMAS ,Parceiro Técnico University of
Bayreuth- UBT, Germany
Tel: 0049/(0)921/553581, 0049/(0)151/70172566
Email: Dymitr.Ibriszimow@uni-bayreuth.de

