
   
  

 

EDITAL 
MESTRADO DE BIOLOGIA DE CONSERVAÇÃO 

NO PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA 
ANO LECTIVO DE 2022 

ÉPOCA ÚNICA 
 

Estão abertas candidaturas para o curso de Mestrado em 
Biologia de Conservação no Parque Nacional da Gorongosa, 
referente ao ano lectivo de 2022. Este programa foi concebido 
pelo consórcio de BioEducação composto pela Universidade 
do Zambeze, Universidade do Lúrio, Instituto Superior 
Politécnico de Manica, Universidade de Lisboa e o Parque 
Nacional da Gorongosa. 

 
Objectivos 
Produzir profissionais com sólida formação em Biologia da 
Conservação e Ecologia, capazes de conduzir investigação, 
maneio, gestão e conservação de ecossistemas, mitigando as 
principais ameaças à biodiversidade, em consonância com os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 
das Nações Unidas. 

 
Bolsas 
O programa prevê a concessão de bolsas de estudos parciais 
aos candidatos aprovados, como forma de encorajar e dar 
oportunidade aos jovens talentosos. Os candidatos aceites 
poderão ainda beneficiar de uma bolsa completa. 

 
Local de realização do curso 
O curso decorrerá integralmente no Parque Nacional da 
Gorongosa em Sofala. 

 
Duração do Curso – 24 meses 

 
Candidatos elegíveis 
Ø Licenciados em ciências biológicas, ciências de 

conservação ou áreas afins ou ainda licenciados em outras 
áreas com experiência comprovada na área da 
conservação 

Ø Ser Moçambicano 
Ø Competência comprovada (ou a comprovar) de domínio 

das línguas portuguesa e inglesa 
Ø Será dada preferência aos candidados com média final de 

licenciatura igual ou superior a 14 valores 
 
Vagas – O número de vagas disponível é de 12, sendo 50% 
para mulheres. 

 
Taxas 
Ø Taxa de candidatura: 500,00 MT 
Ø Taxa de inscrição por semestre: 1.500,00 MT 
Ø Taxa de matrícula: 10.000,00 MT 
Ø Conta bancária: Standard Bank 2013405801002 

Candidatura 
No acto da candidatura, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
Ø Carta de motivação endereçada à Comissão Científica do 

Mestrado 
Ø Duas cartas de recomendação a enviar directamente pelo 

subscritor para ciencia@gorongosa.net, indicando no 
assunto ‘Carta de Recomendação - Nome do Candidato’ 

Ø Curriculum Vitae 
Ø Ficha de candidatura completa (disponível em: 

https://forms.gle/w8GL898GkWfVyr1aA. 
Ø Cópia do Certificado de Licenciatura (com equivalência 

no caso de formação no exterior) 
Ø Carta de autorização do serviço (se aplicável) 
Ø Cópia do Bilhete de Identidade 
Ø Fotografia tipo passe 
Ø Prova de pagamento de candidatura 
Ø Outra documentação que o candidato considere relevante 

 
Período de submissão de candidaturas 
Os documentos deverão ser compilados num PDF e 
submetidos em formato digital para ciencia@gorongosa.net, 
indicando no assunto ‘Candidatura ao Mestrado - Nome do 
Candidato’ até ao dia 19 de Novembro 2021 

 
Data de divulgação dos resultados 
Ø Pré-seleção: 25 de Novembro de 2021 
Ø Entrevista: Primeira semana de Dezembro 
Ø Seleção final: 15 de Janeiro de 2022 
Ø Divulgação dos resultados: Através do website e por 

correio electrónico individual 
Ø Os candidatos selecionados deverão apresentar a 

documentação devidamente autenticada em formato físico 
no acto de inscrição 

 
Forma de culminação do Mestrado 
Para a obtenção do grau de mestre os candidatos deverão 
apresentar e defender uma dissertação e completar 120 
créditos 

 
Informações adicionais 
Website: https://gorongosa.org/mestrado-de-biologia-da- 
conservacao/?lang=pt-pt 
Email: ciencia@gorongosa.net 


