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Hilfsfonds Brasil–2015

Precisa estudar e está passando por dificuldades
financeiras? Queremos ajudar!

Inscreva-se

Valor total da bolsa: € 35.000 distribuídos
entre até 4 candidatos
Requisitos
•• Ser proveniente de comunidade tradicional, definido pelo MDS1
•• Estar em situação de vulnerabilidade social
•• Estar aceito ou cursando curso de graduação ou pós-graduação
•• Ter cursado ensino fundamental e médio em instituição pública
•• Ser cidadão brasileiro e residente no Brasil
springer.com

Hilfsfonds Brasil–2015

springer.com

Candidato à bolsa Hilfsfonds
Obrigado pelo seu interesse no Programa Hilfsfonds 2015!
Hilfsfonds é uma organização beneficente internacional que pretende ajudar pessoas que
se encontram em dificuldade financeira para continuar seus estudos. A cada ano, uma filial
da editora Springer é selecionada para gerenciar o programa. Este ano, a Springer Brasil foi a
escolhida e identificará candidatos apropriados ao propósito do programa.
O valor total da bolsa em 2015 é de 35.000 Euros. Essa quantia será distribuída entre até
quatro candidatos.

Os candidatos devem apresentar os seguintes requisitos:
O período de inscrição
encerra-se no dia
30 de Setembro de 2015

•• Ser proveniente de comunidade
••

tradicional, conforme definido pelo
MDS1.
Ser cidadão brasileiro e residente no
Brasil.

•• Estar aceito ou cursando curso de
••
••

graduação ou pós-graduação.
Estar em situação de vulnerabilidade
social.
Ter cursado ensino fundamental e
médio em instituição pública.

A seleção dos candidatos será feita a partir dos requisitos listados acima. Para isso,
cada candidato deve fornecer os seguintes documentos:

•• Carta de intenções escrita pelo candidato. Essa carta deve ressaltar: sua história pessoal,

envolvimento em atividades comunitárias, o porquê da necessidade de receber a bolsa,
descrição do uso que fará da bolsa e o diferencial que a bolsa trará para a comunidade à
qual pertence.

•• Comprovação de situação financeira.
•• Comprovação de inscrição em instituição de ensino superior acreditada.
•• Ficha de inscrição.
Cada candidato deverá nos enviar a documentação exigida para o
e-mail: hilfsfonds.brasil@springer.com,
usando como assunto: Programa Hilfsfonds 2015, [nome do candidato].
Se você acha que pode ser beneficiado pelo Programa Hilfsfonds 2015, por favor entre em
contato conosco. Se você for um dos finalistas, nós esperamos poder entrevista-lo em
pessoa ou remotamente.

Programe-se
30/09/2015 – Encerramento das inscrições
01/10 à 10/10/2015 – Entrevista com os candidatos pré-selecionados
15/10/2015 – Divulgação dos candidatos selecionados

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) define, por meio do Decreto 6.040/2007, Povos e
Comunidades Tradicionais (PCTs) como grupos culturalmente diferenciados, que possuem formas próprias de organização social. Esses grupos ocupam e usam, de forma permanente ou temporária, territórios tradicionais e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Para isso, são utilizados
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Entre os PCTs do Brasil, estão os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades de terreiro, os extrativistas, os ribeirinhos, os caboclos, os pescadores artesanais, os pomeranos, dentre outros.
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