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INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE 

EDITAL – 2021 

CURSO DE MESTRADO EM ESTATÍSTICA E PLANIFICAÇÃO EM SAÚDE  

 

Introdução 

O Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA), em parceria com o Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IGMT), vai realizar o Curso de Mestrado em Estatística e 
Planificação em Saúde, referente ao ano lectivo 2021/2022. Este curso, devidamente acreditado pelo 
Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior em Agosto de 2019, vai permitir ao 
graduado fazer a planificação das actividades e programas, incluindo situações de emergência, monitoria 
de doenças e outros danos à saúde e seus determinantes, sua correcta quantificação, criando indicadores 
que auxiliem aos decisores e fazedores de políticas tomar decisões baseadas em evidências aos vários 
níveis. 

Objectivos do Curso 

Formar pós-graduados de Estatística e Planificação em Saúde com competências técnico-científicas, 

humanitárias, éticas e culturais para melhorar de forma qualitativa e quantitativa os dados colhidos, 

analisados e processados que auxiliem na tomada de decisões correctas com vista a resolver os problemas 

de saúde da população. 

Pré-requisitos 

• Ter licenciatura em ciências de saúde e outras áreas afins; 
• Ter média igual ou superior de licenciatura de 14 valores; 
• Ter pelo menos 2 anos de experiência profissional e 
• Candidatar-se através de prova documental. 

 

 Início e duração do Curso 

 

As candidaturas decorrerão de 12 de Abril a 14 de Maio de 2021. A selecção dos candidatos será feita 

entre os dias 24 a 28 de Maio e os resultados serão divulgados no dia 31 de Maio. As aulas terão início no 

dia 14 de Junho de 2021. 

 

O curso terá a duração de 24 meses, repartidos em 4 semestres, sendo o último reservado a elaboração da 

proposta do projecto, recolha de dados, elaboração da dissertação e respectiva defesa. 

 

Período do Curso 

• O curso decorrerá no período pós-laboral (das 16 às 20 horas), de Segunda a Sexta, em sistema 

hibrido (aulas presenciais e virtuais). 
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Vagas 

O número de vagas disponíveis é de 30. A abertura do curso está condicionada ao preenchimento mínimo 

das vagas.  

 

Candidatura 

No acto da candidatura deve-se apresentar os seguintes documentos:  

 

• Carta endereçada ao Director do ISCISA, indicando a motivação para frequentar o curso (máximo 2 

páginas; 

• Curriculum Vitae (máximo 3 paginas); 

• Cópia autenticada de certificado e diploma de licenciatura; 

• Duas cartas de recomendações; 

• Carta de autorização do serviço (se aplicável); 

• Duas fotografias coloridas tipo passe; 

• Concept note do que pretende estudar (máximo 500 palavras); 

• Copia autenticada de documento de identificação; 

• Ficha de Candidatura (a ser obtida no local da candidatura); 

• Talão de depósito dos valores referente a taxa de inscrição (inscrição é o acto de manifestação de 

interesse em frequentar o curso, o vinculo com o ISCISA efectua-se com a realização da matrícula). 

 

Para a instrução do processo de candidatura os interessados deverão adquirir os respectivos impressos no 

Registo Académico do ISCISA, mediante apresentação do talão de depósito referente ao pagamento da 

taxa de Inscrição no valor de 2.000,00mtn. 

 

Inscrição e propinas 

• Taxa de Inscrição 2.000,00Mt não reembolsáveis; 

• Taxa de matrícula 9.000,00Mt paga uma vez por ano, todos os anos, enquanto não terminar o 

curso (Não reembolsáveis); 

• Taxa de propina 12.000,00Mt paga na íntegra para todo o ano lectivo ou em prestações, durante 

24 meses (Não reembolsáveis). 

 

Dados Bancários 

Todos os valores acima descritos deverão ser depositados na seguinte conta bancária: 

Banco: Standard Bank 

Designação da conta: Instituto Superior de Ciências de Saúde 

Conta: 104-1478431009 

NIB: 000301040147843100936 
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Processo de Selecção 

 

Em conformidade com o estipulado pelo Regulamento dos Cursos de Mestrado em Vigor no ISCISA, o 

processo de selecção será conduzido por uma comissão criada para o efeito e compreenderá três (3) fases, 

a saber: 

• Análise documental para efeitos de pré-selecção 

• Entrevista 

• Apuramento 

 

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados. A decisão da Comissão de Selecção não é 

passível de recurso. 

 

Para mais informações consulte o sítio do ISCISA: www.iscisa.ac.mz  

Mestre Érica Manuel ou Prof. Dr. Júlio Magido Velho Muara 

Telf: 855394157 / 824199930 

 

Maputo, Março de 2021 

(Ilegível) 

 

 

http://www.iscisa.ac.mz/

