
O Programa de Bolsas Robert S. McNamara (RSM) do Banco Mundial dirige-se a mulheres e homens 
de nações em desenvolvimento, que pretendam realizar um doutoramento em investigação relacionada 
com o desenvolvimento. Os candidatos deverão actualmente ser leitores ou investigadores, residentes 
em países em desenvolvimento.

Valor da Bolsa:   
Até  $25 000 dólares (USD) para nacionais de países em 
desenvolvimento para pagar a viagem ao estrangeiro desti-
nada a conduzir a investigação para o doutoramento na área 
do desenvolvimento, sob a supervisão de um orientador da 
investigação numa universidade, instituição de investigação 
ou de desenvolvimento num país membro do Banco Mundial. 
A bolsa abrange um período de 6 a 10 meses, a ter início 
entre Julho e Dezembro de 2016. Na selecção de bolseiros, 
será dada preferência a candidatos actualmente empregados 
como leitores ou investigadores numa instituição académica 
ou de investigação num país em desenvolvimento, membro do 
Banco Mundial.

O Candidato Deverá:

• Ser um cidadão de um país em 
desenvolvimento membro do Banco 
Mundial; 

• Não ter dupla nacionalidade de um país 
desenvolvido; 

• Ter idade igual ou inferior a 35 anos;  

• Estar inscrito num programa 
de doutoramento num país em 
desenvolvimento membro do Banco 
Mundial; 

• Residir num país em desenvolvimento 
membro do Banco Mundial, desde 
a sua matrícula no programa de 
doutoramento; 

• Ter concluído todos os cursos e exames 
exigidos para a obtenção de um 
doutoramento; 

• Ter uma tese de doutoramento centrada 
numa área de desenvolvimento.

Processo de Candidatura:

A partir de 21 de Dezembro, deverá visitar o sítio de Programa 
de Bolsas do Banco Mundial para a lista completa dos critérios 
de selecção, áreas de desenvolvimento elegíveis e instruções 
sobre a preparação da sua candidatura.

O Banco Mundial não responderá a pedidos de informações 
por e-mail enviados antes da data do convite para 
apresentação de candidaturas. Podem ser submetidas 
candidaturas on-line entre Janeiro 5 – Fevereiro 2 de 2016 
em: www.worldbank.org/scholarships. 
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