DIVULLGAÇÃO DE OFER
RTA DE BOLSAS DA
D ESLOV
VÁQUIA

O Camõees - Instituto
o da Coopeeração e da Língua, IP in
nforma quee, no âmbito
o do
Programa Nacio
onal de Estu
udos da Esloováquia, enccontra-se aberta uma nnova fase de
cand
didaturas, po
odendo a frrequência dde cursos paara o semesstre de verãão ou para o ano
académico 2013
3/2014. As candidatura
c
as deverão submetidass on line no endereço
www
w.scholarshiip.sk , até 31 de outub ro de 2013 (15h Portug
gal).
Mais se informa
i
que
e o program
ma nacional de bolsas da
d Repúblicca Eslovaca
apoiaa a mobilidaade de estu
udantes univversitários estrangeiro
e
s, doutoranndos,
profeessores univversitários, investigadoores e artisttas, para fre
equência dee Universidaades
e orgganismos dee investigaçção eslovacoos. Informações detalh
hadas poderrão ser
consultadas em www.scho
olarship.sk; o prazo de candidatura foi fixadoo para 30 de
e
abril de 2014
O Camõees - Instituto
o da Coopeeração e da Língua, IP) agradece
a
a divulgação
destaa oferta de bolsas junto de potencciais interesssados e apresenta os seus melho
ores
cump
primentos,

Rosário Chaves
os de Língua e Cultura
Direçãão de Serviço
Camões, Instituto da Co
ooperação e da Lííngua,IP
Ministéério dos Negócioss Estrangeiros
Av. da Liberdade, nº 270
1250-1449 Lisboa - Portugal
Tel.: +3551 21 310 91 00
Fax: +3551 21 314 39 87
http://ww
ww.instituto-camoes.p
pt
http://ww
ww.facebook.com/cam
moes.ip
http://tw
witter.com/instituto.cam
moes
http://cvcc.instituto-camoes.pt/index.php
AVISO DEE CONFIDENCIALIDADEE:
Esta men
nsagem, assim como os ficheiros eventualme
ente anexos, é confideencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela inndicada(s) como
destinatáária(s). Se não é o seu destinatário, ou se lhe foi enviada por erroo, solicitamos que não
o faça qualquer uso do
o respetivo conteúdo ee proceda à sua
destruição, notificando o remettente.
LIMITAÇÃ
ÃO DE RESPONSABILID
DADE:
A seguran
nça da transmissão dee informação por via eletrónica
e
não pode seer garantida pelo reme
etente, o qual, em con
nsequência, não se ressponsabiliza por
qualquer facto suscetível de afeetar a sua integridade.

