GUIA DE CANDIDATURA 2022
PROGRAMA DE DIPLOMA PRÉ-UNIVERSITÁRIO DE DOIS ANOS
A Sua jornada de liderança começa aqui

Critérios de selecção
Acredita que é um bom candidato para a ALA? Tire um tempo para reflectir sobre as suas
experiências pessoais e académicas para articular o seu progresso, até agora, na demonstração destes traços. Isto é o que procuramos:
Preparação Intelectual:
Está intelectualmente
preparado para entrar num
ambiente rigoroso que o
exigirá a ultrapassar os
limites da sua aprendizagem?

Propriedade:

Você ‘conduz o autocarro’ na
sua jornada de liderança?
Você imagina um destino e
tem a auto-crença de tomar
conta da sua jornada para
o impacto?
A African Leadership Academy admite 130 jovens
líderes por ano.
Deve ter nascido depois de 1 de setembro de
2003, para se candidatar à ALA Classe de 2023.
Aceitamos candidatos entre os 15 e os 18 anos.

Coragem & Perseverança:
Mostras a motivação para
tomar iniciativa e seguir
rigorosamente as
oportunidades que mais
te interessam?

Interdependência:
Reconhece que a
transformação é o produto
do trabalho com e através
de outros?

Saiba mais sobre os nossos
critérios de seleção

AQUI
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PROCESSO DE CANDIDATURA
Encaixa nos critérios de selecção à ALA? Eis o que vem a seguir.
1.Registe-se e inscreva-se online.

Envie a sua candidatura e
receba um email de confirmação da ALA Admissions, e
mais actualizações relativas ao
estado da sua candidatura.

Submeter
documentos de ajuda
financeira e cartas de
recomendação

Aguarde por um e-mail da
ALA Admissions com a sua
decisão final de admissão
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Fase
Finalista

2
O representante de
Recrutamento do seu
país irá contactá-lo por
e-mail para quaisquer
perguntas que tenha.

Se for seleccionado como
finalista, verifique
regularmente o seu
e-mail para não perder
quaisquer outros prazos
de submissão.
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Entrevista finalista
com a equipa de
admissões da ALA.
Todos os finalistas
podem candidatar-se a
ajuda financeira.

Chegar ao campus
da African Leadership Academy em
Setembro de 2023.

CICLO DE ADMISSÃO
1 de Julho
de 2022
Candidaturas abertas

16 de
Setembro
de 2022
Prazo da decisão
antecipada

9 de Janeiro
de 2023
Prazo da decisão regular

Novembro
– Abril
2023
Entrevistas Finalistas
As primeiras decisões
são divulgadas até 30
de Novembro de 2022.

Abril de
2023
Decisões regulares
serão divulgadas

CANDIDATURA
Envie a sua candidatura online
através do

Clique aqui para se inscrever
O formulário de candidatura está disponível
em árabe mediante pedido. Por favor, envie um
e-mail: apply@africanleadershipacademy.org
Via e-mail: faça o download do formulário
de candidatura

Aqui

e depois submeta a:
admissions@africanleadershipacademy.org
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PERGUNTAS DE DISSERTAÇÃO
A

Descreva um momento em que identificou uma necessidade na sua comunidade esta
pode ser na sua família, escola, aldeia, cidade, organização da sociedade civil, local de
trabalho, comunidade religiosa, etc. e tomou medidas. Para esta actividade, gostaríamos
que descrevesse uma necessidade que identificou e agiu fora de uma tarefa ou actividade
escolar atribuída.
1. Qual foi a necessidade que identificou? Porque é que abordar esta necessidade era importante para si?
2. Que acções específicas tomou para responder à necessidade? Se a sua iniciativa está inacabada, que
acções ainda pretende tomar?
3. Quer esteja terminada ou inacabada, como mede o sucesso da iniciativa?
4. Que dificuldades encontrou? Conseguiu superar as dificuldades e como?
5. Que lição aprendeste com esta experiência? O que faria diferente se voltasse a responder à necessidade?

B

Para este conjunto de perguntas, gostaríamos que pensasse na sua jornada de
liderança até à data e sobre o seu futuro.
1. Existe um líder, passado ou presente, na sua comunidade local ou global, que acha inspirador? Qual das suas conquistas te inspira?
2. Como é que este líder moldou a sua definição de liderança? Qual é um comportamento
específico que adotaste por causa deste líder?
3. Os líderes também cometem erros. Considere um que este líder fez e explique o que faria
diferente dele?

C

Anexe uma peça de trabalho (académica ou não académica) que tenha concluído ao
longo do último ano e meio a esta candidatura. Pode anexar um papel, um vídeo, uma
apresentação, uma fotografia, etc. A sua escolha, deve mostrar um produto final do
qual se orgulha, e que reflecte a sua curiosidade e esforço
1. Por que escolheu este trabalho?
2. Como construiu, ou vai construir/desenvolver, sobre o seu trabalho escolhido?

CONTACTE-NOS
Todas as questões relativas ao formulário de
candidatura podem ser dirigidas ao departamento
de Recrutamento de Programas:

apply@africanleadershipacademy.org
Para adicionar qualquer informação a sua
candidatura antes do prazo final contacte
o departamento de Admissões:

admissions@africanleadershipacademy.org

Tel: +27 11 699 3000
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