
 
 

 

N/Ref. 130/14                 Angra do Heroísmo, novembro de 2014 

 

Assunto: PÓS-GRADUAÇÃO NO COLÉGIO DA EUROPA E BOLSA "JOSÉ MEDEIROS FERREIRA". 

 

Caro Associado,  

 

Vimos informá-lo que decorre até ao dia 31 de Janeiro de 2015 o prazo de candidaturas para 

frequência de pós-graduação no Colégio da Europa no ano académico de 2015/2016, cursos 

que são abrangidos pela Bolsa de Estudo “José Medeiros Ferreira”, criada pelo Governo dos 

Açores através da Resolução N.º 1/2014, de 3 de Janeiro. 

 

A Bolsa de Estudo “José Medeiros Ferreira”, atribuída pelo Governo dos Açores, comparticipa, 

integral ou parcialmente, os encargos com as propinas do curso (que incluem alojamento e 

alimentação) aos candidatos oriundos dos Açores que, tendo concorrido ao Colégio da Europa, 

sejam admitidos e selecionados pelo Comité de Seleção, abrangendo ainda o pagamento de 

uma viagem de ida e volta, entre a residência e o local do curso. 

 

Os candidatos devem possuir uma licenciatura, com média final igual ou superior a 13 valores 

e ter domínio, devidamente comprovado, escrito e verbal, das línguas francesa e inglesa. 

Poderão ser admitidos, condicionalmente, candidatos que estejam a finalizar a licenciatura. 

 

O acesso aos formulários e a apresentação de candidatura ao Colégio da Europa deverão fazer-

se através do sítio www.coleurope.eu ou 

https://www.coleurope.eu/website/study/admissions-apply-online. 

 

Uma cópia do processo de candidatura deve ser remetida, em simultâneo com a sua 

submissão online, ao Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência para as Relações 

Externas (ssrpre@azores.gov.pt), para efeitos de candidatura à Bolsa de Estudo “José 

Medeiros Ferreira” e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros/Direção Geral dos Assuntos 

Europeus (insgeral@mne.pt). 

 

Depois de admitida a candidatura ao Colégio da Europa, o processo segue os termos do 

regulamento geral, competindo ao Comité de Seleção em Portugal a decisão de admissão ao 

curso de pós-graduação. A representação do Governo dos Açores neste Comité é assegurada 

pela Cátedra Jean Monet da Universidade dos Açores, que colaborará, de igual modo, na fase 

de seleção e atribuição da Bolsa de Estudo “José Medeiros Ferreira” ao candidato dos Açores. 

 

Para mais informações os interessados podem consultar o portal do Governo em 

www.azores.gov.pt ou contatar os serviços do Gabinete do Subsecretário Regional da 

Presidência para as Relações Externas através do e-mail ssrpre@azores.gov.pt ou do telefone 

296 204 700. 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direção. 
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