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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES DOS CANDIDATOS:

Processo de candidatura

1. Como posso candidatar-me à Bolsa Kofi Annan de Liderança em Saúde
Pública?
• Ir para o website do Africa CDC: www.africacdc.org
• No website Africa CDC, vá ao separador de oportunidades e clique na foto de Kofi
Annan (versão árabe, inglesa, francesa ou portuguesa, dependendo da sua língua
preferida) para aceder ao formulário de candidatura online
• Preencher o formulário de candidatura em linha
• Descarregar o prospecto da bolsa (na sua língua preferida) para ver os
documentos necessários e enviá-los por correio electrónico para
KofiAnnanFellowship@africa-union.org
• Por favor indique "Programa de Bolsas de Estudo Kofi Annan" no assunto do seu
e-mail. Traduzido com a versão gratuita do tradutor

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES DOS CANDIDATOS:

Critérios de elegibilidade

1. Posso ainda candidatar-me se estiver em vias de obter um mestrado?
• Só serão considerados candidatos que já possuam um diploma de pós-graduação
2. Ainda posso candidatar-me se actualmente não estiver empregado? (por exemplo,
fazer serviço comunitário, procurar um emprego, etc.)?
• Apenas serão considerados os candidatos que estão actualmente empregados a
tempo inteiro em qualquer área da saúde pública, numa instituição privada ou pública
em África. Isto é para assegurar que os candidatos são capazes de transferir
competências aprendidas com a bolsa para as suas organizações actuais e para
ajudar no desenvolvimento do projecto Desafio de Liderança como parte da bolsa.
3. Preciso de uma licenciatura em saúde pública para me candidatar à bolsa de
estudo?
• Aceitamos candidaturas de indivíduos com uma pós-graduação relevante numa área
relacionada com a saúde pública, por exemplo, medicina, saúde animal, economia da
saúde, epidemiologia, nutrição, demografia

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES DOS CANDIDATOS:

Programa residencial

1. O que implica o programa residencial de 8 semanas?
• Como parte do Fellowship, haverá uma residência de 8 semanas em que os
Fellows residirão em importantes organizações de saúde pública africanas
identificadas durante um período de cerca de 1-2 semanas cada uma para lhes
proporcionar a oportunidade de se envolverem directamente e aprenderem com a
liderança sénior da organização. Todos os custos relacionados com o período de
residência de 8 semanas serão cobertos pelo CDC África.
2. Que país acolherá o programa residencial para a bolsa?
• As instituições e países anfitriões serão comunicados aos candidatos
seleccionados e poderão incluir a OMS AFRO, o Banco Africano de
Desenvolvimento, a Comissão da União Africana e o CDC de África.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES DOS CANDIDATOS:

Programa residencial

3. Todos os bolseiros são obrigados a completar o programa de 8 semanas?
• Sim, todos os bolseiros são obrigados a participar na residência de 8 semanas,
uma vez que esta constituirá uma grande parte da formação de liderança para os
bolseiros. Além disso, haverá vários conferencistas, grupos de discussão e um
Projecto de Desafio à Liderança a ser completado entre o período de residência
ao longo dos 12 meses de bolsa.
4. A colocação institucional residencial de 8 semanas é contínua ou ao longo de
um período de tempo?
• O período de residência será distribuído ao longo do ano da bolsa e mais
detalhes serão partilhados com os candidatos seleccionados. A primeira
residência será no CDC de África na Etiópia no final de Fevereiro / início de
Março de 2021.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES DOS CANDIDATOS:

Bolsa de estudo

1. Irei obter uma qualificação ao concluir com êxito a bolsa de estudo?
• Os bolseiros obterão um certificado de conclusão do Programa de Bolsas Kofi
Annan em Saúde Pública

