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ACADEMIA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLOGIAS – ACITE 

VICE-REITORIA PARA A ÁREA ACADÉMICA 
 
 

 

EDITAL 
 

 

A Academia de Ciências Sociais e Tecnologias (ACITE), sediada no Bairro 

Camama Norte, adjacente à cidade do Kilamba, Município de Belas, torna 

público o processo de inscrições para os seguintes cursos de Mestrado: 

 

▪ Globalização e Segurança - 4ª edição (criado pelo Decreto Executivo 

nº 483/17 de 2 de Outubro); 

▪ Engenharia e Segurança de Redes de Comunicação - 4ª edição 

(criado pelo Decreto Executivo nº 517/17 de 3 de Outubro);  

▪ Economia e Finanças Internacionais - 4ª edição (criado pelo Decreto 

Executivo nº 518/17 de 3 de Outubro); 

▪ Direito, Segurança e Inteligência - 3ª edição (criado pelo Decreto 

Executivo nº 528/21 de 15 de Outubro). 

 

1-  N.º DE VAGAS  

▪ Estão disponíveis 30 vagas para cada curso. 

 

2- LOCAL DE INSCRIÇÕES  

▪ As inscrições serão realizadas na Secretaria Académica (Edifício de Ensino 

rés-do-chão) da ACITE, de Segunda à Sexta-feira das 08h00 às 15h30, ou 

pela via electrónica, através do link acite.ao/wp/inscricoes/  

▪ Não serão aceites inscrições com documentação incompleta; 

▪ Concluída a inscrição, o candidato deverá aguardar pela divulgação dos 

resultados que serão afixados na vitrina da ACITE, no Edifício de Ensino. 
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3- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

As candidaturas deverão ser formalizadas, no período estabelecido, 

mediante preenchimento de formulário, acompanhado da seguinte 

documentação: 

• Ofício do órgão de proveniência (em caso de inscrição institucional); 

• Curriculum Vitae; 

• Diploma e Certificado de Licenciatura; 

• Cópia do BI actualizado; 

• Duas fotografias tipo passe; 

• Declaração de Reconhecimento de Estudos, passada pelo INAAREES 

(Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de 

Estudos do Ensino Superior); 

• Recibo do pagamento da taxa de inscrição no valor de kz 15.000,00. 

❖ Na ausência do certificado ou documento equivalente de conclusão de 

Licenciatura, a inscrição fica condicionada à apresentação do 

documento da Instituição de Ensino Superior que ateste a conclusão antes 

da data fixada para a matrícula. 

 
 

4- PÚBLICO-ALVO 

▪ Quadros dos Órgãos de Defesa e Segurança, sectores estratégicos da 

vida política, económica e social do País, e funcionários públicos, de 

modo geral. 

 
 

5- REQUISITOS 

▪ Conclusão de licenciatura válida, nas áreas afins do curso pretendido, 

entre outros elencados no prospecto de cada curso.  
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6- HORÁRIO DAS SESSÕES LECTIVAS 

▪ Actividades lectivas e de investigação, no período pós-laboral (das 17h00 

às 22h10). 

 

7- PROCESSO SELECTIVO 

   O processo de selecção obedecerá às seguintes etapas: 

▪ Avaliação documental; 

▪ Entrevista. 
 

 

8- CLASSIFICAÇÃO FINAL  

 

▪ Serão seleccionados os candidatos que preencherem os requisitos 

exigidos. 

 

9- CALENDÁRIO  

 

▪ O Calendário Académico será afixado na vitrina da ACITE. 

 

10- INÍCIO DAS AULAS 

▪ As aulas decorrerão segundo o Calendário Académico definido pelo 

Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e terão início 

no dia 01 de Outubro do corrente ano.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 

Consultar os prospectos dos cursos e outros documentos disponíveis através do 

site da ACITE em www.acite.ao. ou na Secretaria Académica, através do 

seguinte contacto telefónico 934200824.  

 

.  

http://www.acite.ao/
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DATAS IMPORTANTES  

• Inscrições de 27 de Junho a 15 de Agosto; 

• Matrículas de 05 a 13 de Setembro; 

• Taxa de inscrição por candidato: kz 15.000,00; 

• Taxa de matrícula: kz 21.247,60. 

COORDENADAS BANCÁRIAS  

• Banco: Banco Angolano de Investimentos – BAI; 

• Número de conta: 110083457.10.004; 

• IBAN: A006 0040 0000 1008 3457 1042 7. 

 


