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EDITAL
Doutoramento em Engenharia de Petróleo
Introdução
No âmbito do Projecto Education and Research within Energy at two Mozambican universities 2021-2016
implementado pela Universidade Eduardo Mondlane em colaboração com a Norwegian University of Science and
Technology (NTNU), estão abertas candidaturas para o recrutamento de dois estudantes de Doutoramento para as
seguintes áreas: (i) Tecnologia de Reservatórios ou Modelação de Reservatórios de Petróleo e Gás, e (ii) Geologia do
Petróleo ou Geofísica de Hidrocarbonetos. O programa de Doutoramento inicia em Setembro de 2022 e os candidatos
seleccionados estarão baseados a tempo inteiro na NTNU, Noruega, por um período de três (03) anos, com
deslocações para trabalho de campo em Moçambique, quando necessário.
Requisitos de candidatura
Os candidatos deverão cumprir com os seguintes critérios de seleção no acto da apresentação de suas candidaturas:
 Possuir um mestrado (ou equivalente) em Engenharia de Petróleo, Engenharia Química, Geofísica, Física,
Química, ou outra área afim para a candidatura (i) Doutoramento em Tecnologias de Reservatórios ou
Modelação de Reservatórios; ou um mestrado (ou equivalente) em Geofísica, Física, Geologia, ou outra área
afim para a candidatura (ii) Doutoramento em Geologia do Petróleo ou Geofísica de Hidrocarbonetos.
 Certificado de conclusão de curso de mestrado ou equivalente;
 Certificado de proficiência em língua inglesa;
 Experiência profissional na área de candidatura constitui uma vantagem;
 Demonstrar um alto nível de responsabilidade pessoal e iniciativa;
 Possuir preferencialmente um vínculo com a Universidade Eduardo Mondlane ou compromisso de tê-lo, uma
vez concluída a formação.
Processo de candidatura
A candidatura efectiva-se mediante a submissão dos seguintes documentos (em língua inglesa):
1. Carta de Motivação, indicando a área de Doutoramento a que se candidata;
2. Curriculum Vitae;
3. Cópia de certificados de habilitação dos dois níveis anteriores ao de Candidatura
4. Duas cartas de recomendação de especialistas relevantes
Os documentos de candidatura deverão ser submetidos através do link https://forms.gle/XzkUUavDG43VHXEd7
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do email gloria.felisberto@uemep.uem.mz.
Prazo de inscrição: 25 de Fevereiro de 2022.

