OPORTUNIDADES
Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.
ESTÁGIOS
BRMalls - Programa de Estágio 2017: SAC
Descrição
A BRMalls é a maior empresa integrada de shopping centers do América Latina, com
participação em 48 shoppings, que totalizam 1.691 mil m² de Área Bruta Locável (ABL)
e 987,4 mil m² de ABL próprio. A BRMalls é a única empresa nacional de shopping
centers com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores
de todas as diferentes classes sociais no país.
A BRMalls está selecionando estagiários para atuarem na área de SAC.
Nota: O local de atuação é no Campinas Shopping.

Data Limite
8 de fevereiro de 2017.

Elegibilidade
Os candidatos devem:
1. Estar cursando Ensino Superior;
2. Possuir conhecimento no Pacote Office em nível básico.

Benefícios
Bolsa auxílio e benefícios compatíveis com o mercado.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1456601/brmalls-estagiario-de-sac-campinasshopping

OPORTUNIDADES
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Capemisa Seguradora - Programa de Estágio 2017: TI
Descrição
A Capemisa Seguradora possui seguros de vida e de acidentes pessoais pensados para
atender todos os tipos de clientes, seja pessoa física ou jurídica. São diversas opções de
contratação, soluções sob medida, com a segurança e tradição de quem está há mais de
55 anos no mercado de Seguros, Previdência e Capitalização.
A Capemisa está selecionando estagiários para atuarem na área de TI.
Data Limite
11 de fevereiro de 2017.
Elegibilidade
Os interessados devem:
1. Estar

cursando

graduação

em

Sistemas

de

Informação,

Análise

e

Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação ou Engenharias (entre o
terceiro e quinto período);
2. Possuir conhecimentos gerais em ASP.NET MVC, C#, HTML, CSS, Javascript,
JQuery, SQL Server, Lógica de Programação, Orientação a Objetos, Modelagem
de Dados.
Benefícios
1.
2.
3.
4.
5.

Bolsa auxílio no valor de R$1.200,00;
Vale transporte;
Vale refeição;
Seguro de vida;
Décima terceira bolsa auxílio.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

OPORTUNIDADES
Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1443858/estagiario-ti
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

UNIFR - Scholarship: Short Stay for Young Researchers at PostDoctoral Level 2016
Descrição
The University of Fribourg (UNIFR) is a place where learning, research, employment and
events all happen at the same time. Its innovative force makes it an important mover in
the commercial and cultural life of the region. Since it attracts students and
researchers from every part of Switzerland and from all over the world it has shaped life
in the bilingual city of Fribourg since it was founded in 1889.
The Scholarship: Short Stay for Young Researchers at Post-Doctoral Level is a
scholarships granted by the “Rectorat” to foreign researchers, with residence outside of
Switzerland, who would like

to undertake

a research

stay

on

post-doctoral

level. Research areas that are offered at the University:
1.

Economics and Social Sciences;

2.

Humanities;

3.

Law;

4.

Science;

5.

Theology.

Data Limite
February 28 and July 31, each year.
Elegibilidade
Applicants must:
1.

Have holding a Doctor’s title that was completed within the last three years at a

foreign university recognized by the University of Fribourg;
2.

Have foreign residence;

OPORTUNIDADES
3.

Be employed or involved in research at a foreign research centre of a foreign

university;
4.

Have submitted a complete file.

Benefícios
CHF1,900.00/month, with possible contribution to travel expenses, for one to three
months (maximum five).
Note: Deductible the first month of the basic registration fee CHF115.00.
Forma de Solicitação
Applicants must apply Online.
The Application Files have to be sent in two formats:
1. Copy by email/Zip format to international-scholarship@unifr.ch;
2. Original by mail to:
University of Fribourg International Relations Office Avenue del’Europe 201700
Fribourg - Switzerland - Alemanha
Note: Languages accepted for the documents or translations are German, English,
French and Italian.
Observações
Obligations of the Scholar:
1. Live in the city or region of Fribourg during the scholarship period;
2. Submit a final report to the International Relations Office at the end of the stay,
which has to be signed by the professor who accepted the scholar into his/her research
group and oversaw the report.
Contatos
international-scholarship@unifr.ch
Home Page
http://www.unifr.ch/international/en/in/bourse/bunifr
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
UNIFR - Scholarship: Short Stay for Young Researchers Who
Have a Doctoral Thesis in Progress 2016
Descrição
The University of Fribourg (UNIFR) is a place where learning, research, employment and
events all happen at the same time. Its innovative force makes it an important mover in
the commercial and cultural life of the region. Since it attracts students and
researchers from every part of Switzerland and from all over the world it has shaped life
in the bilingual city of Fribourg since it was founded in 1889.
The Scholarship: Short stay for Young Researchers Who Have a Doctoral Thesis in
Progress is a scholarship granted by the Rectorate to foreign researchers, with
residence outside of Switzerland, who would like to undertake a research stay on
doctoral level. Research areas that are offered at the University:
1.
2.
3.
4.
5.

Economics and Social Sciences;
Humanities;
Law;
Science;
Theology.

Data Limite
February 28 and July 31, each year.
Elegibilidade
Applicants must:
1.

Have the minimum inscription of two semesters at a foreign university recognized

by the University of Fribourg at doctoral level, not being registered at the University of
Fribourg;
2. Have foreign residence;
3. Be younger than 35 upon arrival at the University of Fribourg;
4. Be engaged in a research project at the University of Fribourg;
5. Have submitted a complete file.
Benefícios
CHF1,700.00/month for four months, maximum six.

OPORTUNIDADES
Note: Deductible the first month of the basic registration fee CHF115.00.
Forma de Solicitação
Applicants must apply Online.
The Application Files have to be sent in two formats:
1.

Copy by email/Zip format to international-scholarship@unifr.ch;

2.

Original by mail to:

University of Fribourg
International Relations Office
Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg-Switzerland - Alemanha
Note: Languages accepted for the documents or translations are German, English,
French and Italian.
Observações
Obligations of the Scholar:
1.

Live in the city or region of Fribourg during the scholarship period;

2.

Submit a final report to the International Relations Office at the end of the stay,

which has to be signed by the professor that accompanied the scholar during his/her
stay.
Contatos
international-incoming@unifr.ch
Home Page
http://www.unifr.ch/international/en/in/bourse/bunifr
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES
Bolsa CNPq de Pesquisador Visitante (PV) 2017
Descrição
A Bolsa CNPq de Pesquisador Visitante (PV) visa possibilitar ao pesquisador brasileiro
ou estrangeiro, de reconhecida liderança científica e tecnológica, a colaboração com
grupos de pesquisa emergentes ou consolidados, para o desenvolvimento de linhas de
pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico, consideradas relevantes.
Data Limite
Cronograma 1: até 1º de março de 2017;
Cronograma 2: até 1º de junho de 2017;
Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.
Elegibilidade
O solicitante deve:
1. Ser pesquisador e ter vínculo empregatício ou funcional com instituição nacional;
2. Se aposentado, selecionar instituição localizada em região geográfica distinta da
de vínculo;
3. Se estrangeiro, estar em situação regular no país e aqui permanecer durante a
vigência da bolsa.
O pesquisador visitante deve:
1. Ter perfil equivalente a bolsista de Produtividade em Pesquisa categoria 1 nível A
ou B do CNPq;
2. Ter perfil científico/tecnológico adequado para a finalidade da bolsa;
3. Dedicar-se integralmente às atividades programadas na instituição de execução;
4. Não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de
fomento nacional.
Benefícios
1. Mensalidades pagas ao pesquisador visitante, em conformidade com a Tabela de
Valores de Bolsas e Taxas no País em vigor;
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2. Auxílio deslocamento, de acordo com tabela específica para deslocamento do
pesquisador e retorno à instituição de origem, quando o deslocamento for
superior a 350 km;
3. Auxílio instalação correspondente ao valor de uma mensalidade, quando o
deslocamento do pesquisador for superior a 350 km e a duração da bolsa
superior a seis meses, a ser pago juntamente com a primeira mensalidade.
Forma de Solicitação
Para inscrição:
1. Formulário de Propostas Online;
2. Para pesquisador visitante estrangeiro deve ser informada a home page ou
anexado o arquivo que contém seu currículo;
3. Para pesquisadores visitantes brasileiros, currículos dos candidatos atualizados
na Plataforma Lattes.
Contatos
Central de Atendimento
Home Page
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews//journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Bolsa CNPq de Pós-Doutorado Júnior (PDJ) 2017
Descrição
A Bolsa CNPq de Pós-Doutorado Júnior (PDJ) visa possibilitar a consolidação e
atualização dos conhecimentos ou o eventual redirecionamento da linha de pesquisa do
candidato, por meio de estágio e desenvolvimento de projetos de pesquisa junto a
grupos e instituições de reconhecida excelência na área de especialização do candidato.

OPORTUNIDADES
Data Limite
Cronograma 1: até 1º de março de 2017;
Cronograma 2: até 1º de junho de 2017;
Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.
Elegibilidade
O supervisor deve:
1.

Ter reconhecida competência como pesquisador em sua área de atuação e
experiência na formação de recursos humanos;

2.

Ser o proponente e responsável por uma ou mais propostas;

O candidato deve:
1.

Possuir título de doutor há menos de sete anos, quando da implementação da
bolsa, no caso de proposta aprovada;
2.
Obter, nos casos de vínculo empregatício ou funcional, anuência por escrito do
supervisor.
Nota: Os interessados devem ler o item Requisitos e Condições (item 2) para mais
informações.
Benefícios
1. Mensalidade conforme Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no País em vigor;
2. Taxa de bancada mensal, conforme Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no País
em vigor;
3. Quando houver deslocamento superior a 350 km, o bolsista terá direito a:
1. Auxílio deslocamento, de ida e volta, de acordo com tabela específica;
2. Auxílio instalação correspondente ao valor de uma mensalidade, a ser
pago juntamente com a primeira mensalidade.
Quando o bolsista, brasileiro ou estrangeiro, sem conta corrente aberta no Brasil, tiver
direito de receber os benefícios de auxílio instalação e auxílio deslocamento, estes
pagamentos serão efetuados diretamente ao bolsista, juntamente com a primeira
mensalidade.
Forma de Solicitação
Para a inscrição:
1. Formulário de Propostas Online;
2. Currículos dos candidatos e do supervisor atualizados na Plataforma Lattes.

OPORTUNIDADES
Contatos
Central de Atendimento
Home Page
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews//journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Bolsa CNPq de Pós-Doutorado Empresarial (PDI) 2017
Descrição
A Bolsa CNPq de Pós-Doutorado Empresarial (PDI) visa possibilitar ao pesquisador a
consolidação e atualização de seus conhecimentos, assim como agregar competência às
ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresa no País, com vistas à
melhoria de sua competitividade.
Data Limite
Cronograma 1: até 1º de março de 2017;
Cronograma 2: até 1º de junho de 2017;
Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.
Elegibilidade
O candidato deve:
1.

Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, no caso de

proposta aprovada;
2.

Ter qualificação compatível com os setores de atuação da empresa;

3.

Obter, nos casos de vínculo empregatício ou funcional, anuência por escrito do

supervisor.
A instituição deve:
1.

Ter um programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

2.

Estar cadastrada no sistema CNPq;

3.

Viabilizar a realização das atividades de pesquisa e desenvolvimento do bolsista;
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4.

Designar um funcionário qualificado (supervisor) para acompanhar às atividades

do bolsista.
Benefícios
1.

Mensalidades conforme Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no País;

2.

Auxílio instalação correspondente a uma mensalidade, quando a empresa estiver

em município distinto do da instituição de origem do candidato.
3.

Auxílio deslocamento, de ida e volta, de acordo com tabela específica, em trecho

nacional, quando houver deslocamento por distância superior a 350 km.
Forma de Solicitação

Documentos indispensáveis para inscrição:
1. Formulário de Propostas Online;
2. Currículo do candidato à bolsa atualizado na Plataforma Lattes.
Contatos
Central de Atendimento
Home Page
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews//journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Bolsa CNPq de Doutorado-Sanduíche no País (SWP) 2017
Descrição
A Bolsa CNPq de Doutorado-Sanduíche no País (SWP) visa apoiar aluno formalmente
matriculado em curso de doutorado no Brasil para desenvolvimento parcial de sua tese
junto a outro grupo de pesquisa nacional.

OPORTUNIDADES
Data Limite
Cronograma 1: até 1º de março de 2017;
Cronograma 2: até 1º de junho de 2017;
Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.
Elegibilidade
O candidato deve:
1.

Estar formalmente matriculado há pelo menos doze meses, em curso de

doutorado no Brasil, reconhecido pela Capes;
2.

Não acumular a presente bolsa com quaisquer outras bolsas concedidas

por agência de fomento nacional.
O orientador da instituição de origem deve:
1. Ser o proponente e responsável pelo encaminhamento da proposta;
2. Manter interação acadêmica/científica com o orientador da instituição de
destino.
O orientador da instituição de destino deve ser pesquisador com produção acadêmica
consolidada e relevante para o desenvolvimento complementar da tese de doutorado.
Benefícios
1.

Mensalidades conforme Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no País;

2.

Auxílio deslocamento, de ida e volta, de acordo com tabela específica, em trecho

nacional, quando houver deslocamento por distância superior a 350 km.
Forma de Solicitação
Documentos indispensáveis para inscrição
1. Formulário de Propostas Online;
2. Currículos do candidato à bolsa e dos orientadores das instituições de origem e
destino atualizados na Plataforma Lattes.
Contatos
Central de Atendimento

OPORTUNIDADES
Home Page
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews//journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Bolsa CNPq de Doutorado Pleno no Exterior (GDE) 2017
Descrição
A Bolsa CNPq de Doutorado Pleno no Exterior (GDE) visa apoiar aluno formalmente
matriculado em curso de doutorado no Brasil, que necessite complementar a sua
formação participando de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresa
no País.
Data Limite
Cronograma 1: até 1º de março de 2017;
Cronograma 2: até 1º de junho de 2017;
Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.
Elegibilidade
O candidato deve:
1. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;
2. Ter proficiência em idioma requerido para o curso;
3. Não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do
Tesouro Nacional.
Nota: É vedada a concessão de bolsa de doutorado a candidato que esteja matriculado
em curso de doutorado no país ou que já possua o título de doutor
Benefícios
1.
2.
3.
4.
5.

Mensalidades;
Auxílio deslocamento;
Auxílio instalação;
Seguro saúde;
Taxas escolares, se exigidas pela instituição;
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6. Taxas de bancada, se exigidas pela instituição;
7. Pesquisa de campo, quando prevista na proposta original, pelo período máximo
de doze meses, se realizada no Brasil, e de seis meses no exterior.
Nota: Os interessados devem ler o item Benefícios (item 4) para mais informações.
Forma de Solicitação
1.

Formulário de Propostas Online;

2.

Currículo cadastrado na Plataforma Lattes;

3.

Currículo do orientador no exterior, na forma de home page ou arquivo anexado;

4.

Projeto de Pesquisa;

5.

Concordância do orientador no exterior com a execução do projeto proposto;

6.

Anuência formal da instituição de destino emitida pelo órgão responsável pela
admissão do candidato, incluindo informação sobre o idioma e nível de proficiência
mínimo exigido para o doutorado;

7.

Comprovante de proficiência no idioma a ser utilizado no doutoramento exigido
pela instituição de destino;

8.

Histórico Escolar da última etapa de formação do candidato (graduação ou
mestrado).

Contatos
Central de Atendimento
Home Page
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews//journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

OPORTUNIDADES

Bolsa CNPq Pós-Doutorado no Exterior (PDE) 2017
Descrição
A Bolsa CNPq Pós-Doutorado no Exterior (PDE) visa possibilitar ao pesquisador a
capacitação e atualização de seus conhecimentos por meio de estágio e desenvolvimento
de projeto com conteúdo científico ou tecnológico inovador, em instituição no exterior.
Data Limite
Cronograma 1: até 1º de março de 2017;
Cronograma 2: até 1º de junho de 2017;
Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.
Elegibilidade
O candidato deve:
1. Possuir o título de doutor quando da implementação da bolsa;
2. Dedicar-se integralmente às atividades programadas na instituição de destino;
3. Não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do
Tesouro Nacional;
4. Cumprir interstício mínimo de três anos entre dois Pós-Doutorados no Exterior
com bolsa do CNPq;
5. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil.
A instituição de destino deve ter competência reconhecida internacionalmente na área
de interesse do candidato e o supervisor deve ter reconhecida competência na área do
projeto .
Benefícios
1. Mensalidades, calculadas conforme Tabela de Valores de Bolsas no Exterior;
2. Auxílio deslocamento;
3. Auxílio instalação, exceto a candidatos residentes no exterior no momento da
implementação da bolsa;
4. Seguro saúde.
Forma de Solicitação
Documentos indispensáveis para inscrição:
1. Formulário de Propostas Online;
2. Currículo do candidato cadastrado na Plataforma Lattes;
3. Currículo do supervisor, na forma de home page ou arquivo anexado;
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4. Projeto de pesquisa;
5. Concordância do supervisor com as atividades propostas;
6. Confirmação por parte do supervisor de que o conhecimento do idioma do país
de destino é suficiente para o desenvolvimento das atividades previstas.
Contatos
Central de Atendimento
Home Page
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews//journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Bolsa CNPq Doutorado Sanduíche no Exterior (SWE) 2017
Descrição
A Bolsa CNPq Doutorado Sanduíche no Exterior (SWE) visa apoiar aluno formalmente
matriculado em curso de doutorado no Brasil que comprove qualificação para usufruir,
no exterior, da oportunidade de aprofundamento teórico, coleta e/ou tratamento de
dados ou desenvolvimento parcial da parte experimental de sua tese a ser defendida no
Brasil.
Data Limite
Cronograma 1: até 1º de março de 2017;
Cronograma 2: até 1º de junho de 2017;
Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.
Elegibilidade
O candidato deve:
1.

Estar formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil reconhecido

pela Capes;
2.

Não ser aposentado;

3.

Ter conhecimento do idioma utilizado na instituição de destino;
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4.

Ter anuência do coordenador do curso de pós-graduação e dos orientadores no

País e no exterior;
5.

Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; e

6.

Não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do

Tesouro Nacional.
O orientador da instituição de destino deve ser pesquisador com produção acadêmica
consolidada e relevante para desenvolvimento complementar da tese de doutorado.
Benefícios
1.

Mensalidades, calculadas conforme Tabela de Valores de Bolsas no Exterior;

2.

Auxílio deslocamento;

3.

Auxílio instalação, exceto a candidatos residentes no exterior;

4.

Seguro saúde;

5.

Taxas escolares, se exigidas pela instituição; e

6.

Taxas de Bancada, caso aplicável.

Forma de Solicitação
Documentos indispensáveis para inscrição:
1.

Formulário de Propostas Online;

2.

Currículo do candidato à bolsa cadastrado na Plataforma Lattes;

3.

Currículo do orientador no exterior, na forma de home page ou arquivo anexado;

4.

Plano de trabalho e/ou projeto de pesquisa para o período da bolsa;

5.

Anuência formal do coordenador do curso de pós-graduação no qual está

matriculado;
6.

Anuência formal da instituição de destino emitida pelo órgão responsável pela

admissão do candidato, incluindo informação sobre o idioma e nível de proficiência
mínimo exigido;
7.

Concordância dos orientadores no Brasil e no exterior com as atividades

propostas;
8.

Confirmação por parte do orientador no exterior de que o candidato tem

conhecimento suficiente do idioma exigido para o desenvolvimento das atividades
previstas ou comprovante de proficiência no idioma, caso exigido pela instituição de
destino.

OPORTUNIDADES
Contatos
Central de Atendimento
Home Page
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews//journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Bolsa CNPq de Estágio Sênior no Exterior (ESN) 2017
Descrição
A Bolsa CNPq de Estágio Sênior no Exterior (ESN) visa propiciar ao pesquisador o
desenvolvimento de projeto de pesquisa ou parte dele em instituição estrangeira.
Data Limite
Cronograma 1: até 1º de março de 2017;
Cronograma 2: até 1º de junho de 2017;
Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.
Elegibilidade
O candidato deve:
1.

Ser pesquisador nível 1 do CNPq ou equivalente;

2.

Ter

vínculo

funcional/empregatício

com

instituição

de

pesquisa

ou

pesquisa/ensino no Brasil;
3.

Cumprir interstício mínimo de dois anos entre um estágio e o subseqüente;

4.

Não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos

do Tesouro Nacional.
A instituição de destino deve ter competência reconhecida internacionalmente na área
de interesse do candidato.
O pesquisador anfitrião deve ter reconhecida competência na área do projeto.
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Benefícios
1.

Mensalidades, calculadas conforme Tabela de Valores de Bolsas no Exterior;

2.

Auxílio deslocamento;;

3.

Auxílio instalação, exceto a candidatos residentes no exterior;

4.

Seguro saúde.

Forma de Solicitação
Documentos indispensáveis para inscrição:
1. Formulário de Propostas Online;
2. Currículo cadastrado na Plataforma Lattes;
3. Projeto / Plano de trabalho.
Contatos
Central de Atendimento
Home Page
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews//journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

DAAD - Postdoctoral Researchers International Mobility
Experience (Prime) 2017
Descrição
The German Academic Exchange Service (DAAD) supports over 100,000 German and
international students und researchers around the globe each year. DAAD also
promotes internationalisation efforts at German universities, help developing countries
build their own systems of higher education, and support German Studies and German
language programmes abroad.
The Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (Prime) aims to support
the international mobility of postdoctoral researchers by temporary positions at German
universities in place of conventional fellowships. The Programme has been funded by

OPORTUNIDADES
the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the European
Union (EU).
Note: The support is provided for eighteen months, of which the first twelve months
have to be spent abroad and the remaining six months in Germany.
Data Limite
May 15, 2017.
Elegibilidade
1. Postdoctoral researchers of all nationalities, who see their long-term career
perspectives in Germany, will be given the opportunity to combine employment
at a German university with a research stay abroad;
2. Applications may be made by persons of all nationalities;
3. Applications may be submitted before completion of the PhD. However, the PhD
must be completed before the start of the funding period.
Benefícios
1.

The position will be remunerated according to the appropriate rate for
postdoctoral researchers at the respective university;

2.

DAAD will provide the respective universities with a grant agreement to cover the
costs for the regular salary and an additional expatriate allowance for the twelvemonth research stay abroad;

3.

An additional lump sum travel allowance in accordance with DAAD rates for the
selected candidate and accompanying spouse or partner and children will be paid
directly by DAAD.

Forma de Solicitação
The application form is available at the application portal. To get to the portal,
applicants must click on Stipendiendatenbank für Deutsche, fill in Fachrichtung (subject
of their research), Zielland (country of the period abroad) and Status "Promovierte"
(position), and select the programme.
Note: Applicants mus read the Frequently Asked Questions (FAQs) and Instructions on
Registering to apply.
Contatos
prime@daad.de

OPORTUNIDADES
Home Page
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoralresearchers-international-mobility-experience/
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

