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ANÚNCIO DE CANDIDATURAS

O INSTUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA/ONE WORLD UNIVERSITY é
uma instituição de ensino superior criada pela ADPP – Moçambique e aprovada pelo Conselho de
Ministros através do decreto número 33/2005 de 23 de Agosto.
Situa-se no Posto Administrativo de Changalane, Distrito de Namaacha, Província de Maputo, e
tem entre outras missões, reduzir a pobreza através da formação de Técnicos Superiores em
Ciências Sociais (Desenvolvimento Comunitário) e melhorar a qualidade de educação, treinando
professores em Ciências da Educação (Pedagogia) com excelência e modernidade na busca da
qualidade de ensino.
Com instalações modernas, o ISET/OWU proporciona condições ideais para albergar, em regime
de internato, cerca de 200 estudantes por ano, num ambiente calmo, seguro e fértil para estudos,
longe de álcool, violência e outros abusos e vícios que atentam contra a boa conduta humana.
Para que os formandos se tornem profissionais altamente qualificados, ao longo da formação, são
desafiados com viagens de machimbombo ou bicicleta a pesquisar as condições humanas pela
própria experiência e são desafiados com ambos pratica e teoria.
A proximidade com as comunidades locais e a ênfase dada a estudos de campo, proporcionam aos
estudantes uma forte ligação com a prática, e asseguram que os seus graduados alcancem um
elevado nível de profissionalismo bem antes de entrar no mercado de emprego.

Inscrições são abertas para o ano académico de 2019, até dia 15 de Março de 2019

2. CURSOS PARA 2019:

Área de Formação

Nome do Curso

Grau
Académico

No de
Vagas

Ciências Sociais

Desenvolvimento Comunitário –
Lutando ao lado do Pobre

Licenciatura

45

Ciências da Educação

Pedagogia

Licenciatura

45
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3. PROCESSO DE ADMISSÃO

Tendo sido aprovado na entrevista, o candidato deverá efectuar o pagamento da matrícula no
mesmo mês no qual a entrevista e a divulgação do resultado aconteceu. Só os candidatos
apurados na entrevista podem proceder a matrícula.
Requisitos para admissão e matrículas
Para a admissão aos cursos do ISET/OWU, o candidato deve ter:
•

Ficha de inscrição devidamente preenchida (fornecida pela instituição);

•

Entrevista vocacional (feita via telefone por um professor do ISET/OWU);

•

Compromisso económico assinado do candidato e do encarregado;

•

1 Fotocópia autenticada do certificado de habilitações de 12ª classe ou equivalente;

•

2 Fotografias de tipo passe recentes;

•

1 Fotocópia autenticada do documento de identidade (BI, Passaporte ou DIRE);

•

Currículo Vitae.

4. CONDICÕES ECONÓMICAS
•

As propinas e todos outros custos pagam-se consoante o compromisso económico, que dar
todos os detalhes.

•

Taxa de matrícula anual 4.000,00MT (quatro mil meticais);

•

Mensalidades em 2019 são 10.000,00MT (dez mil meticais) pago 12 meses por ano lectivo

•

Cada ano a mensalidade aumenta com 500 meticais para cobrir inflação

•

Conta Bancária:

Conta Bancária:
Entidade:
Referência:

Millennium Bim
94400
Código individual atribuído mediante
aprovação na entrevista
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5. REGIME DE INTERNATO E VIAGENS
•

Todos estudantes do ISET/OWU estudam vivendo na instituição em regime de internato
com direito a quarto, cama, água, luz, refeições, internet e materiais de estudo digital. O
regulamento geral interno regula como todos podem viver num ambiente calmo, sem
álcool, sem violência, digno e com todo respeito entre os géneros.

•

O estudante que não possui passaporte tem que obter e pagar isso. ISET/OWU ajuda a obtêlo.

Maputo, Setembro de 2018
O Director Geral do ISET/OWU
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