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“Educação Para Uma Cultura de Direitos Humanos em Angola”  
(2018-2021) 

 
Programa de Investigador(a) Convidado(a) (Visiting Researcher/Scholar Programme) 

 

 
No âmbito da cooperação bilateral em Direitos Humanos entre o Ministério da Justiça e dos 

Direitos Humanos e a Embaixada do Reino da Noruega em Angola, o governo norueguês está a 
apoiar a segunda fase do projecto “Educação Para Uma Cultura de Direitos Humanos em 

Angola” (2018-2021). O projecto baseia-se num quadro interactivo e complementar de três pilares: 

Educação e Formação; Investigação e Desenvolvimento de Capacidades e Competências. O Grupo 
Governança (The Governance Group – TGG) foi a entidade escolhida para a planificação e 

implementação do projeto. 

 

Neste contexto, o projecto ambiciona desenvolver competências na área de investigação em 

Direitos Humanos que resultem na troca de boas práticas na investigação e desenvolvimento de 

uma massa académica critica que beneficie todas as entidades educativas, núcleo de estudantes e 

sociedade civil em Angola. Lança-se assim, o Programa de Investigador Convidado (Visiting 

Researcher/Scholar Programme) em colaboração com a Universidade de Oslo, Faculdade de 

Direito que visa fornecer aos especialistas em Angola os recursos intelectuais e de investigação 

de modo a desenvolver pesquisa académica de ponta.  

 

O Programa está aberto a académicos Angolanos e / ou pessoas afiliadas a um projecto de pesquisa 
em direitos humanos em Angola. A duração da visita será de 3 semanas (calendário a agendar com 

os participantes, mas de preferência durante o período de setembro a dezembro 2018). As despesas 

de alojamento, alimentação e viagens de ida e volta serão pagas pelo programa. Nesta primeira 
fase o concurso está aberto para duas vagas.  

 
Os candidatos(as) a este programa devem enviar (em inglês): 

▪ Um Curriculum Vitae actual, incluindo uma lista de publicações; 

▪ Um documento de no máximo três páginas, onde o candidato descreve o objectivo da visita; 
a pesquisa que pretende fazer durante a sua visita e outras questões de relevância para a 

consideração da sua candidatura; 
▪ Um documento que prove o seu nível de Inglês; Pelo menos uma carta de recomendação. 

 

Os/As candidatos(as) terão de ser fluentes na língua inglesa para que possam apresentar o seu 
projecto de investigação na entidade que os acolhe. Os/As candidatos(as) a este programa 

comprometem-se a utilizar a sua estadia para desenvolver pelo menos um artigo científico para 

publicação entre 6000 a 7000 palavras. O artigo poderá ser escrito em Português, mas incentiva-

se o(a) candidato(a) a escrever em Inglês de forma a que a sua investigação tenha mais visibilidade 

e impacto a nível internacional.  

 

Como Investigador(a) Convidado(a) a Universidade de Oslo, Faculdade de Direito oferece: 
▪ Um orientador(a) durante o tempo da visita; 

▪ Acesso às bases de dados da Universidade, biblioteca e actividades do Corpo Docente da 
Universidade; 
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▪ Acesso a grupos de trabalho temáticos; 
▪ Um local para divulgar a sua própria pesquisa;  

▪ Acesso a um espaço de trabalho no Centro de Direitos Humanos ou no Departamento de 
Direito Público e Internacional dependendo do tema do trabalho (a natureza do espaço de 

trabalho varia e está sujeita à disponibilidade).  

 
As candidaturas devem ser enviadas até ao dia 25 de Julho de 2018 para a 

Dra. Isabel Borges 
Directora para a Investigação, TGG 

Investigadora Convidada, Universidade de Oslo, Faculdade de Direito, Departamento de Direito 

Público e Internacional 
E: isabel@thegovgroup.org; i.m.borges@jus.uio.no 
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