Bolsa de Estudo Amilcar Cabral 2016/2017
Segunda Edição
entrega da candidatura até o dia 25 de Junho 2016
É aberta a candidatura para partecipar na segunda edição da Bolsa de Estudo Amilcar
Cabral
Ideado

pelo

Comité

NCC–CCN

(Network

Cultural

Cabo-verdiano–Cape

Verdean

Cultural

Network), e finalizado a encorajar a formação universitária dos jovens caboverdianos da
segunda geração residentes em Itália, a proseguir os estudos universitários. A bolsa de
estudo Amílcar Cabral tem o patrocínio, o apoio e a colaboração da Embaixada de Cabo
Verde em Itália, o apoio do Instituto Antonio de Noli (SV) e a colaboração operativa de
Fefè Editore. Recebe também uma preciosa contribuição de pessoas que acreditam que a
formação é um aspecto essencial na construção de um futuro melhor para os nossos jovens.
Um agradecimento sincero e afectuoso à ditas instituições e indivíduos.
A Bolsa de estudo é destinado a jovens de 18 à 30 anos de idade, que possuem um diploma
de maturità/liceu, de descendência caboverdiana, residentes em Itália, que não beneficiam
de

outras

bolsas

de

estudo

para

o

mesmo

ano

académico

e

com

limitados

recursos

economicos. Também para esta segunda edição, o premio consiste numa ajuda economica de
mil euros (€ 1.000) para ajudar nas despesas universitária. Na passada edição a bolsa de
estudo foi conferida a uma estudante da Universitade da Tuscia de Viterbo.
A soma serà entregue ao vencedor ou vencedora em duas parcelas: a primeira no dia 12 de
Setembro 2016 (dia de nascimento de Amilcar Cabral), a segunda no dia 20 de Janeiro 2017
(dia da commemoração da memória de Amílcar Cabral).
O módulo de adesão pode ser baixado no site www.ncc-ccn.org ou requerido via e-mail ao
enderço info@ncc-ccn.org
As candidaturas devarão ser enviadas por carta registada com aviso de rcepção, atè o dia
25 de Junho, ao seguinte endereço
NCC-CCN / BORSA AMÍLCAR CABRAL 2016
C/O FEFÈ EDITORE
VIA ANTONIO GRAMSCI, 48
00197 ROMA
E devem incluir os seguintes documentos:
- Módulo de adesão preenchido e assinado
- Fotocópia do documento de identidade
- Fotocópia do diploma de Maturità/Liceu ou da inscrição universitária do ano em curso
- Autocertificação da renda famílhar do último ano fiscal
Para mais informações sobre os requisitos para a candidatura, ver o regulameto da bolsa
de estudo 2016 no site www.ncc-ccn.org

Quem quiser contribuire, tambèm com minima ajuda, para a Bolsa de estudo Amilcar Cabral,
pode fazer um deposito na conta bancario intestado a Fefè Editore snc / IBAN: IT46

S076 0103 2000 0008 4992 858 / causal: Borsa Cabral
Roma, 20 de Maio 2016

