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ANÚNCIO 

CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA FORMAÇÃO SUPERIOR NA RÚSSIA  

ANO LETIVO 2023/2024 

 

O Serviço do Ensino Superior (SES), torna público que se encontram abertas as inscrições para 

bolsas de estudo nos estabelecimentos de ensino superior da Rússia para o ano letivo 

2023/2024. 

As inscrições são feitas através do site: https://education-in-russia.com/ (há uma versão em 

português), e o período de inscrições é de 09 de janeiro a 20 de fevereiro de 2023.  

Para mais informações favor consultar o edital em anexo, contactar o Serviço do Ensino 

Superior na Praia, as Delegações do Ministério da Educação ou consultar o site 

https://minedu.gov.cv/  

 

Serviço do Ensino Superior na Praia aos 10 de janeiro de 2023 

 

 

 

 



Abertas as inscrições para bolsas de estudo nos estabelecimentos  

de ensino superior da Rússia para o ano letivo 2023/2024 

As bolsas de estudo na Rússia para o ano letivo 2023/2024 abrangem  

468 estabelecimentos de ensino superior russos e 12 838 cursos de estudo  

e pressupõem: 

 Isenção completa de propinas; 

 Isenção de exames de ingresso; 

   Pagamento de bolsa de estudos (varia consoante universidade, sendo 

o valor medio de 4 000 escudos/mês); 

    Disponibilização de alojamento na residência de estudantes com  

o valor residual (por volta de 500 escudos/mês). 

 

As inscrições são feitas através do site education-in-russia.com (há versão 

em português). 

O período de inscrição é de 9 janeiro a 20 de Fevereiro.  

O concurso é feito na base de nota média, entrevista e realizações pessoais. 

Os candidatos podem participar no concurso só para um curso/especialidade. 

 

I. Na primeira fase do concurso os candidatos preenchem no referido 

site Formulário de inscrição on-line (dicas ao preenchimento segue em anexo, 

FAQ e suporte técnico – https://education-in-russia.com/help/feedback), anexam 

sua foto e fotocópias digitais (em formato .pdf) dos seguintes documentos: 

1. Passaporte (validade deve ser pelo menos até Fevereiro de 2025); 

2. Certificado de Habilitações Literárias de III Ciclo ou Diploma  

de licenciatura/mestrado com a indicação das disciplinas e notas finais. Para 

concorrer as bolsas em licenciatura ou “speciality degree” o candidato deve possuir 

escolaridade completa de 12 anos ou estudar no 12º ano, em mestrado – formação 

igual ou acima em curso superior completo de licenciatura, em doutoramento – 

formação superior igual ou acima de mestrado.  

Os candidatos – alunos de 12º ano ou estudantes de 4º ano de licenciatura, que 

na data de abertura e encerramento do concurso não possuem ainda  

os documentos de confirmação de nível de escolaridade/formação por razões  
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de calendário acadêmico devem apresentar curriculum escolar/acadêmico mais 

recente e uma declaração da entidade de ensino sobre a data prevista de conclusão 

de curso (ou seja declaração da escola secundária com notas do 3º trimestre do ano 

letivo 2021/2022); 

3. Atestado Médico emitido pela Delegacia de Saúde ou clínica privada 

em que tem que ser descrito que o candidato não sofre do Hepatite B ou C,  

nem de Tuberculose Pulmonar.  

4. Documento com resultados de teste VIH, SIDA emitido pela Delegacia 

de Saúde ou clínica privada. 

5. Consentimento com uso dos dados pessoais (segue em anexo). 

6. Lista das publicações cientificas e/ou resumo de tese – apenas para  

candidatos aos programas em doutoramento, sendo o tema da tese 

correspondente a especialidade escolhida. 

Nota Importante: o endereço do correio eletrónico de candidatos pode ser 

de qualquer serviço com exceção de @google.com. 

O prazo limite de colocação no site education-in-russia.com do pacote 

completo dos documentos é 20 de fevereiro. Aceitam-se só os candidatos que 

apresentarem todos os documentos solicitados. 

II. Segunda fase do concurso consiste em entrevista presencial na 

Embaixada da Rússia em Cabo Verde, situada na cidade da Praia, Achada Santo 

Antonio, frente da Assembleia Nacional (data e hora dela será acordada 

individualmente através do e-mail embrus@sapo.cv). Antes de ir à entrevista  

é preciso apresentar (enviando para o mesmo e-mail) cópias digitais dos seguintes 

documentos: 

1) Curriculum vitae em português ou russo, em forma livre; 2) Carta  

de motivação em português ou russo, em forma livre. Ela deve conter as seguintes 

informações: – o que serviu de fonte de informação sobre bolsas de estudo  

na Rússia; – se o candidato possui experiência de viagens e/ou da estada  

no exterior, por qualquer motivo que seja, e na Rússia em particular;  

– se o candidato é fluente em línguas estrangeiras e tem certificado oficial que 
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comprova isso; – se o candidato já ganhou bolsas de estudo ou participou em 

programas de mobilidade acadêmica;  

3) Cartas de recomendação dos estabelecimentos de ensino cabo-verdianas  

ou russas, se tiver; 4) Documentos que confirmam êxitos acadêmicos, desportivos, 

criativas e outros relevantes, ou certificados de participação em projetos 

sociais/fóruns científicos ou publicações científicas, ou qualquer outro documento 

que o candidato achar de pertinência. 

O período de realização de entrevistas é de 9 de Janeiro  

a 28 de Fevereiro. 

 Os candidatos selecionados (vencedores do concurso) serão contactados 

pela Embaixada até o dia 03 de Março. 

III. Os documentos indicados nos pontos 1 e 2 do nº I dos candidatos 

selecionados (vencedores do concurso) devem ser traduzidos para a língua russa. 

As traduções serão feitas de forma gratuita pela Embaixada, no entanto as mesmas 

devem ser certificadas na Secção Consular da Embaixada (ato de Certificação de 

Tradução). Os candidatos enviam para e-mail embrus@sapo.cv comprovativo  

de pagamento da taxa consular referente a certificação das traduções dos acima 

mencionados documentos – 3.500 CVE por cada página A4 do documento.  

O pagamento efetua-se via transferência bancária para a conta da Embaixada  

№ 1019635010001 no BCA – Banco Comercial do Atlântico. Após a emissão pela 

Secção Consular da Embaixada das traduções certificadas, as mesmas serão 

entregues aos candidatos e têm que ser colocadas (subidas) nos perfis deles no site 

education-in-russia.com.  

O prazo final para colocação das traduções certificadas no referido site  

é o dia 17 de Março de 2023. 

O Ano letivo 2023/2024 começa na Rússia no dia 01 de Setembro de 2023. 

Entrada na Rússia para efeitos de estudo pressupõe a necessidade  

de emissão de visto de estudo na Secção Consular da Embaixada. 

Para mais informações favor aceder os seguintes sites: https://education-in-

russia.com, https://studyinrussia.ru/pt/, https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru. 



COMO PREENCHER “APPLICATION FORM” 

 

Por favor, leia atenciosamente antes de preencher.  

1. Apelido – “Family name” 

2. Nome (nomes) – “Name (names)”  

Atenção: Preenchendo os dados pessoais, por favor, vejam que o seu nome  

e sobrenome estejam digitados de modo idêntico a o do seu passaporte. 

3, 4. Transcrição de nome e sobrenome em alfabeto cirílico (russo). 

Recomendamos a preencher, se possuem já a tradução certificada de português 

para russo, copiando da tradução. Na dúvida, por favor, deixem em branco. 

5. Deixem em branco 

6. Lugar de Nascimento (País, Cidade) 

7. Data de Nascimento  

8. Sexo 

9. Cidadania  

10. Deixem em branco  

11. Morada 

11.1 País 11.2 Código postal 11.3 Ilha 11.4 Cidade 11.5 Rua, número  

de apartamento 

12. E-mail 

13. Número de telemóvel (com o código de país +238) 

14. Número de Passaporte 

15. Data de emissão 

16. Válido até 

17. Nível de ensino que possui (para os graduados da escola secundária – Higher 

Secondary School) 

18. Nome de estabelecimento de ensino que formou (escola, liceu, universidade, 

etc.) 

19. Endereço desta instituição: 

19.1. País 19.2. Cidade 19.3 Rua 
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20. Ano de graduação 

21. Indicar “Full-time”. 

22. Nível da formação que pretende fazer (Licenciatura, Mestrado, 

Doutoramento, etc.) 

Atenção: Queremos fazer observação de opção “speciality degree”. É um curso 

de formação superior com duração de 5 até 5,5 anos que ainda existe em 

programas educacionais em algumas especialidades, particularmente, na área de 

medicina. Não procurem pela licenciatura em medicina a menos que estejam 

desejando fazer o curso de enfermagem.  

Ressaltamos que não seria possível alterar estes itens após a sua aplicação estiver 

sido aceita. Esta parte do formulário é uma das mais importantes, pois a seleção 

e distribuição será feita com base nela. Não seria possível alterar o curso  

e a especialidade após distribuição e início de estudos. 

23. Área profissional desejada. Toda a informação (designação das 

especialidades e os respetivos códigos) estã disponivel no site 

http://www.russia-edu.ru  

24. Deixem em branco. Deve ser preenchido apenas por quem pretende fazer 

curso em doutoramento. 

25. As universidades preferidas. Conforme a área escolhida (site 

http://www.russia-edu.ru) 

Atenção: pode escolher até 2 universidades da mesma cidade ou região (por 

exemplo, duas de Moscovo, duas de São Petersburgo, etc.). É melhor preencher 

todas as 6 posições, sendo a primeira posição na lista seja mais desejada.  

26. Línguas que o candidato domina. 

27. Ponha “V” se precise do ano preparatório para aprendizagem da língua russa. 

Atenção: A língua de instrução nas universidades russas é o idioma russo. Poucas 

universidades dispõem dos cursos com bolsa do Governo em idiomas 

estrangeiros. Se não dominem russo, por favor, assinalem neste item sobre  

a necessidade de fazer o curso preparatório de russo. Este curso faz parte da bolsa 

de estudos, caso precisem dele. 
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Lembramos a quem está fazendo o curso preparatório na Rússia por sua própria 

conta ou já estudou russo que, para poder ingressar universidade russa, seria 

obrigatório a apresentar certificado de conhecimento de russo no nível igual ou 

superior de B1 pela classificação internacional. O domínio de russo no nível B2 

já é obrigatório para que o estudante estrangeiro possa receber diplomas  

de licenciatura ou mestrado pelas universidades russas (a menos de formandos 

em filologia). 

28, 29. Informação facultativa sobre as habilitações de candidatos. 

30. Indicar “Interview”.  

31. Indicar “Embassy of Russian Federation”. 

32. Documentos com o signo * são obrigatórios  

Data e assinatura 

 

Atenção: para poder participar no concurso a bolsa de estudo na Rússia, por 

favor, após o preenchimento de formulário escolhem a primeira opção em fundo 

verde “apply for free education with scholarship”. A segunda opção em fundo 

azul também se encontra disponível e serve para se aplicar a celebração de 

contrato de estudo pago com uma das universidades russas. Se optarem por esta, 

receberão retorno dentro de três semanas. Neste caso, não seria possível 

participar da seleção à bolsa de estudo. 


