
Para maiores informações 
sobre o processo de inscrição, 

visite o site yali.state.gov/apply

ELEGIBILIDADE

A inscrição coletará informações básicas e incluirá perguntas sobre a experiência profissional e acadêmica do candidato, incluindo os
antecedentes profissionais; experiência educacional; honras e prêmios recebidos; atividades extracurriculares e voluntárias;
e proficiência na língua inglesa. Como parte da candidatura, o requerente também deverá fornecer respostas escritas a uma série de
perguntas  (questões dissertativas). Elementos adicionais, como cartas de recomendação ou transcrições universitárias, são
OPCIONAIS e podem complementar sua candidatura.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO:

A INSCRIÇÃO:  

13 de setembro de 2017   abertura das inscrições   
11 de outubro de 2017   encerramento das inscrições 
Janeiro-fevereiro de 2018   semifinalistas são entrevistados por Embaixadas e Consulados dos EUA locais
Final de março de 2018   os requerentes são informados sobre seu status
Abril-maio de 2018   fase de orientação para os finalistas sobre o processamento de vistos e o que fazer antes da partida
Junho de 2018    início do programa nos Estados Unidos 

A Bolsa de Estudos Mandela Washington está aberta para jovens líderes africanos que preencherem todos os critérios exigidos abaixo.
O requerente:

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO?

Histórico comprovado de liderança e realizações em serviço público, administração de empresas e empreendedorismo, ou engajamento civil;

Compromisso demonstrado ao público ou ao serviço comunitário, voluntariado ou mentoria;

Habilidade de trabalhar cooperativamente em diversos grupos e respeitar a opinião de outras pessoas;

Fortes habilidades sociais e de comunicação;

Conhecimento, interesse e experiência profissional demonstrados no setor/curso selecionado;

Atitude enérgica e positiva;

Compromisso de retornar à África e aplicar habilidades de liderança e capacitação visando beneficiar o país, a comunidade ou a escola do
requerente após seu retorno para casa.

Bolsa de Estudos Mandela Washington para Jovens Líderes Africanos 2018
Processo de inscrição para a bolsa de estudos

MANDELA WASHINGTON
FELLOWSHIP
F O R  Y O U N G  A F R I C A N  L E A D E R S

deve ser cidadão e residente de um país da África Subsaariana;

deve ter entre 25 e 35 anos de idade à época do envio da inscrição, embora candidatos extraordinários com menos de 25 anos serão considerados;

não poderá se inscrever se for cidadão americano ou residente permanente dos Estados Unidos;

deve ser elegível para receber um visto J-1 dos Estados Unidos;

não poderá se inscrever se for funcionário e ou tiver parentesco com funcionários do governo americano;

deve ser proficiente nestas três habilidades de inglês: leitura, redação e conversação;

não poderá se inscrever se for ex-aluno da Bolsa de Estudos Mandela Washington.
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