OPORTUNIDADES
Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.
Fapesp - Bolsa de Pós-Doutorado em Ciência de Alimentos 2017
Descrição
Uma Bolsa de Pós-Doutorado em Ciência de Alimentos está disponível para atuação no
projeto ''Nova plataforma de descoberta de compostos para identificação rápida e de
baixo custo de bioativos com efeitos benéficos originários de plantas brasileiras
(Fapesp-DENMARK)'', no Laboratório de Compostos Bioativos e Bioaromas da
Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA/Unicamp).
Data Limite
20 de março de 2017.
Elegibilidade
1. O bolsista deve ser brasileiro ou estrangeiro altamente qualificado;
2. Os candidatos devem possuir título de Doutor obtido há no máximo sete anos,
no país ou no exterior, e experiência comprovada em identificação e qualificação
em compostos bioativos, com foco em oligossacarídeos, detecção de seu papel
prebiótico, polifenois de frutas e vegetais;
3. Experiência em língua inglesa e capacidade de trabalhar em equipes
interdisciplinares também são desejadas.
Benefícios
1. O valor da Bolsa é de R$6.819,30 mensais;
2. Também será disponibilizada reserva técnica da ordem de 15% do valor da
Bolsa para o custeio de atividades diretamente vinculadas ao desenvolvimento
da pesquisa.
Forma de Solicitação
As inscrições serão recebidas exclusivamente por e-mail, com curriculum vitae Modelo
Fapesp anexo em formato PDF e enviado para Professora Glaucia Maria Pastore
(selecaoposdoc2015503331@gmail.com).
Contatos
Glaucia Maria Pastore: selecaoposdoc2015503331@gmail.com
Home Page
Fapesp - Bolsa de Pós-Doutorado em Ciência de Alimentos 2017
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.
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Embrapa Sede - Programa de Estágio de Complementação
Educacional
Descrição
O Programa de Estágio de Complementação Educacional da Embrapa, desenvolvido no
ambiente de trabalho da Embrapa, visa à preparação para o trabalho produtivo de
estudantes, com idade mínima de dezesseis anos, que estejam frequentando cursos do
Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), do Ensino Médio, da Educação Profissional e
Tecnológica, e do Ensino Superior, incluindo as modalidades de Educação Especial e
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Modalidades do estágio:
1. Estágio obrigatório: previsto no currículo do curso como requisito necessário à
aprovação do estudante e à obtenção de diploma. Modalidade sem remuneração;
2. Estágio não-obrigatório: desenvolvido como atividade opcional para propiciar ao
aluno experiência profissional não-obrigatória.
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
Estudantes, com idade mínima de dezesseis anos, que estejam frequentando cursos do
Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), do Ensino Médio, da Educação Profissional e
Tecnológica, e do Ensino Superior, incluindo as modalidades de Educação Especial e
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Benefícios
1. Bolsa de estágio;
2. Seguro de vida em grupo;
3. Auxilio transporte.
Forma de Solicitação
O candidato deve preencher a Ficha de Solicitação de Estágio, com as informações
solicitadas e encaminhar para estagio@embrapa.br.
Nota: A falta de qualquer documento impede a assinatura do Termo de Compromisso
entre a Embrapa e o candidato ao estágio.
Observações
As instituições de ensino, do Distrito Federal, interessadas em celebrar convênio de
concessão de estágio com a Embrapa Sede deverão entrar em contato com a Embrapa
para tal finalidade. Deverão informar os seguintes dados referentes à Instituição de
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Ensino: Razão Social; Nome Fantasia; Endereço; CNPJ; Responsável Legal; Cargo;
Dados pessoais do responsável (nacionalidade, estado civil, RG, CPF, conselho de
classe e endereço).
Contatos
estagio@embrapa.br
Home Page
https://www.embrapa.br/estagios-na-embrapa-sede
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Embrapa Amazônia Oriental - Programa de Estágio de
Complementação Educacional
Descrição
A Embrapa Amazônia Oriental é uma das 47 unidades descentralizadas da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O centro de pesquisa foi criado em 23
de janeiro de 1975 no município de Belém-Pará, herdando a estrutura do antigo IAN
(Instituto Agronômico do Norte), fundado em 4 de maio de 1939.
O Programa de Estágio de Complementação Educacional é oferecido pela Embrapa nas
áreas de pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia, administração e
comunicação organizacional. A ação é vista como uma complementação prática da vida
acadêmica, possuindo caráter técnico, social e cultural para os estagiários.
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
Estudantes de cursos de educação superior, de ensino médio, de educação profissional
de nível médio ou superior, ou escolas de educação especial, autorizados, reconhecidos
ou credenciados nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil.
Benefícios
Benefício pecuniário, proporcional à quantidade de horas dedicadas, concedido
mensalmente ao estudante como contraprestação às atividades desenvolvidas no
contexto de estágio.
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Forma de Solicitação
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail cpatu.estagio@embrapa.br.
Observações
O estágio será interrompido quando da conclusão do curso ou quando o aluno se
desligar da instituição de ensino interveniente.
Contatos
cpatu.estagio@embrapa.br
Home Page
https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/estagios-e-bolsas
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Pirelli - Programa de Estágio 2016
Descrição
A Pirelli Pneus S.A., fundada em 1872 e presente na Milan Stock Exchange desde
1922, é conhecida pela sua longa tradição industrial, que sempre combinou a
capacidade de inovação com produto de qualidade e força de marca. A Empresa oferece
uma gama cada vez maior de produtos: pneus para automóveis, motos, bicicletas,
caminhões e ônibus, agro, OTR além dos pneus para competições. A ampla variedade
de pneus de diversas medidas e características, consegue garantir um encaixe perfeito
do pneu do carro.
O Programa de Estágio da Pirelli proporciona aos jovens a oportunidade de se
desafiarem e descobrirem os talentos que possuem. O Programa oferece 60 vagas em
diversas áreas para estudantes de nível universitário e técnico. As vagas são
direcionadas para as seguintes cidades: Santo André, São Paulo e Campinas, no
estado de São Paulo, Feira de Santana no estado da Bahia e Gravataí no estado do Rio
Grande do Sul.
Data Limite
Data limite não definida.
Elegibilidade
Os candidatos devem ter conclusão dos seguintes cursos prevista entre dezembro de
2017 e junho de 2018:
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1. Administração e com Ênfase Comercio Exterior;
2. Ciências Contábeis e da Computação;
3. Ciências e Tecnologia;
4. Direito;
5. Economia;
6. Relações Internacionais;
7. Sistemas de Informação;
8. Comunicações Mercadológica e Social;
9. Marketing;
10. Psicologia;
11. Publicidade e Propaganda;
12. Jornalismo;
13. Técnicos: Administração, Eletrônico, Informática, Mecânica, Mecatrônica,
Segurança do Trabalho e Química;
14. Engenharias: Ambiental, Elétrica, Telecomunicação, Materiais, Mecânica,
Produção, Química, Mecatrônica e Controle e Automação.
Note: Os candidatos devem possuir bons conhecimentos de informática e inglês.
Benefícios
Bolsa auxílio:
1. Nível técnico: R$710,00;
2. Nível superior: R$1500,00.
Benefício:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguro de Vida;
Assistência Médica;
Restaurante nas fábricas e Vale Refeição no escritório de São Paulo;
Auxílio transporte e/ou fretado;
Auxílio farmácia;
Desconto na compra de pneus.

Forma de Solicitação
Os interessados devem fazer as incrições Online.
Contatos
Contato
Home Page
https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/pirelli/
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.
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CNPq/ Confap/ Fapesp/ British Council - Famelab 2017
Descrição
O CNPq, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa
(Confap), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e o
British Council, por meio do concurso Famelab, visam promover a aproximação entre
cientistas e público em geral, por meio da contextualização e abordagem de temas
científicos do dia a dia da sociedade e incentivar o desenvolvimento de competências
de comunicação, em especial a habilidade oral.
Data Limite
Prazo prorrogado: 8 de março de 2017.
Elegibilidade
Bolsistas de mestrado, doutorado, doutorado direto e pós-doutorado, com bolsa
vigente até o dia 30 de junho de 2017 ou data posterior, nas áreas de Ciências da Vida
ou Ciências Exatas e Engenharias e que sejam fluentes em Português e Inglês, das
seguintes agências:
1. CNPq, independente da Unidade da Federação;
2. Fapesp (bolsistas que estejam com a bolsa no país interrompida não são
elegíveis);
3. Fapeg (Goiás);
4. Fapema (Maranhão);
5. Fapemig (Minas Gerais);
6. Fapes (Espírito Santo);
7. Fapesc (Santa Catarina);
8. Fapitec (Sergipe);
9. FAPT (Tocantins);
10. Fundação Araucária (Paraná).
Nota: Algumas agências possuem requisitos de elegibilidade próprios. Para maiores
informações, os interessados devem consultar o portal/chamada específico de cada
FAP.
Benefícios
Os selecionados para as etapas presenciais terão suas despesas de participação nas
etapas presenciais nacionais (passagem aérea - ida e retorno - e diária) custeadas pelo
CNPq, pela Fapesp e FAPs, segundo suas próprias normas e chamadas;
As despesas de transporte, hospedagem, alimentação e entradas para o Festival de
Cheltenham, onde ocorre a final internacional, serão custeadas pelo British Council.

OPORTUNIDADES
Forma de Solicitação
As candidaturas devem ser apresentadas por meio de um vídeo de inscrição e
realização de Cadastro Eletrônico Online.
Nota: Para mais informações, os interessados devem consultar o
item Inscrição (página 1).
Contatos
contato@britishcouncil.org.br
Home Page
https://www.britishcouncil.org.br/famelab
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Bolsa Faperj Pesquisador Visitante (PV) 2017
Descrição
A Bolsa Faperj Pesquisador Visitante (PV) visa propiciar condições para pesquisadores
de reconhecida excelência, prioritariamente do exterior ou de outros estados,
desenvolverem atividades de ensino e pesquisa em instituição sediada no estado do Rio
de Janeiro.
Data Limite
9 de março a 11 de maio de 2017.
Elegibilidade
Os candidatos devem:
1. Possuir grau de doutor ou equivalente, elevada produtividade de pesquisa e
reconhecida liderança em sua área de conhecimento (perfil compatível com o de
pesquisador nível 1 A do CNPq);
2. Não ter vínculo empregatício e/ou estatutário em instituição de ensino e
pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro;
3. Demonstrar capacidade de formação de novos pesquisadores.
Benefícios
Bolsa no valor de R$5.200,00.

OPORTUNIDADES
Forma de Solicitação
Os interessados devem consultar o item Submissão das Propostas (página 54).
Nota: A solicitação será efetuada pelo orientador vinculado à instituição sediada no
Rio de Janeiro.
Contatos
Departamento de Auxílios e Bolsas
Home Page
http://www.faperj.br/?id=14.4.3
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Embrapa Agroenergia - Programa de Estágio de
Complementação Educacional
Descrição
A Embrapa Agroenergia atua na pesquisa, desenvolvimento e inovação de processos de
conversão da biomassa em biocombustíveis e diversos outros produtos que agreguem
valor às cadeias produtivas da agroenergia no Brasil e promovam a sustentabilidade.
Também desenvolve estudos de genética e biotecnologia de culturas agrícolas com
potencial energético.
O Programa de Estágio de Complementação Educacional é direcionado para alunos de
cursos de Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), de Ensino Médio, de Educação
Profissional e Tecnológica, de Ensino Superior e de Pós-graduação, incluindo as
modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Nota: O candidato deve se atentar a vagas que abrem ao decorrer do ano, com prazos
determinados de submissão.
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
Será aceito:
1. Estudante do 2° grau, ou seja, ensino médio;
2. Estudante de curso superior, em nível de graduação;
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3. Estudante de pós graduação se estiver vinculado a algum projeto de pesquisa
da Unidade da Embrapa cujo objetivo esteja relacionado ao tema da tese a ser
elaborada.
Nota: O Estudante deverá ter vínculo com alguma instituição de ensino;
Benefícios
1. Bolsa de estágio;
2. Vale transporte.
Forma de Solicitação
Os interessados devem enviar Curriculum vitae para cnpae.sgp@embrapa.br com as
seguintes informações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome da instituição de ensino;
Sigla da instituição de ensino;
Nome do curso;
Série/semestre cursando;
Área(s) de interesse de estágio,
Nome do pesquisador responsável pela área desejada;
Período do estágio.

Contatos
cnpae.sgp@embrapa.br
Home Page
https://www.embrapa.br/agroenergia/estagios-e-bolsas
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Embrapa Clima Temperado - Programa de Estágio de
Complementação Educacional
Descrição
A Embrapa Clima Temperado é uma Unidade com larga história de pesquisas para a
região de clima temperado brasileira. Desde a metade deste século, pesquisadores das
mais diversas áreas vêm gerando tecnologias para a região Sul do País. Desenvolve
atividades nas áreas de recursos naturais, meio ambiente, grãos, fruticultura,
oleráceas, sistemas de pecuária com ênfase para gado e agricultura de base familiar.

OPORTUNIDADES
O Programa de Estágio de Complementação Educacional possui duas modalidades de
estágio:
1. Obrigatório: previsto no currículo do curso como requisito necessário à
aprovação do estudante e à obtenção de diploma. Modalidade sem remuneração;
2. Não obrigatório: desenvolvido como atividade opcional para propiciar ao aluno
experiência profissional remunerada. A remuneração varia de acordo com o
nível de escolaridade e carga horária de trabalho.
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
1.
2.
3.
4.

Estudantes de
Estudantes de
Estudantes de
Estudantes de
doutorado).

nível fundamental a partir do 6º ano, maior de dezesseis anos;
nível médio;
graduação;
pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e pós-

Benefícios
1.
2.
3.
4.

Remuneração de estágio para os estágios não obrigatórios;
Seguro de vida;
Transporte da empresa;
Utilização de materiais e equipamentos disponibilizados conforme a área de
estágio.

Forma de Solicitação
Os interessados devem fazer contato prévio com o supervisor da Área de Interesse, por
e-mail, por telefone ou pessoalmente. Havendo vagas para estágio, a seleção dos
candidatos será realizada pela área solicitante (empregado supervisor), observando a
disponibilidade de vagas e de recursos orçamentários.
Observações
A participação do estudante no programa de estágios está condicionada à assinatura
de convênio prévio entre a Embrapa e a Instituição de Ensino.
Contatos
Telefone: (53) 3275 8100
Home Page
https://www.embrapa.br/clima-temperado/estagios-e-bolsas

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

Embrapa Gestão Territorial - Programa de Estágio de
Complementação Educacional
Descrição
A Embrapa Gestão Territorial é uma Unidade Descentralizada, vinculada ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, localizada no município de Campinas-SP. A
Unidade trabalha para fornecer dados e informações sobre o território nacional, para
fortalecer o atendimento às demandas da agricultura brasileira e para antecipar os
desafios futuros, com inteligência territorial.
O Programa de Estágio de Complementação Educacional oferecido pela Embrapa
Gestão Territorial possui duas modalidades:
1. Obrigatório: previsto no currículo do curso como requisito necessário à
aprovação do estudante e à obtenção de seu diploma;
2. Não-Obrigatório: desenvolvido como atividade opcional para propiciar ao aluno
experiência profissional não-obrigatória.
Nota: O Estágio terá duração máxima de doze meses, podendo ser prorrogado por
igual período.
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
Participantes
1. Nível Médio: a partir do 1º ano do ensino médio;
2. Nível Superior: a partir do 1º semestre;
3. Pós-Graduação: especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, desde
que sejam comprovadas a matrícula e frequência em instituição de ensino da
rede pública ou particular que possua convênio previamente celebrado com a
Embrapa.
Benefícios
1. Bolsa de estágio, como contraprestação pela execução de suas atividades (para
estágios não-obrigatórios);
2. Inscrição do estagiário em Plano de Seguro em Grupo da Embrapa abrangendo
os eventos: morte acidental, morte natural, invalidez por doença e invalidez por
acidente;
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3. Utilização de materiais e equipamentos disponibilizados conforme a área de
estágio.
Forma de Solicitação
1. Os interessados devem enviar o currículo para sgte.estagio@embrapa.br. É
importante citar a sua área de estágio no assunto do e-mail;
2. O processo de recrutamento será realizado pelo Setor de Gestão de Pessoas
(SGP), que manterá banco de dados de currículos de candidatos a estágio;
3. A seleção dos candidatos será realizada pela área solicitante (empregado
supervisor), sob orientação do SGP, observando a disponibilidade de vagas e de
recursos orçamentários.
Contatos
sgte.estagio@embrapa.br
Home Page
https://www.embrapa.br/gestao-territorial/estagios-e-bolsas
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Embrapa Meio Ambiente - Programa de Estágio de
Complementação Educacional
Descrição
A Embrapa Meio Ambiente atua em pesquisa, desenvolvimento e inovação e está
voltada para a interface agricultura (atividades agrícolas, pecuárias, florestais e
agroindustriais) e meio ambiente. A Unidade trabalha conciliando as demandas dos
sistemas produtivos com as necessidades de conservação de recursos naturais e
preservação ambiental.
O Programa de Estágio de Complementação Educacional é oferecido pela Embrapa
Meio Ambiente podendo ser nas modalidades "remunerada" ou "não remunerada" a ser
celebrado entre a Embrapa Meio Ambiente e os estagiários, com interveniência das
respectivas instituições de ensino. A concessão de estágio será efetuada mediante
jornada de atividades de no mínimo oito horas e no máximo trinta horas semanais.
Data Limite
Fluxo contínuo.
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Elegibilidade
1. O candidato deve estar devidamente matriculado em curso regular da
instituição de ensino (ensino médio, graduação ou pós-graduação);
2. Serão aceitos os candidatos a estágio que estejam cursando, no mínimo o 3º
semestre de curso superior em nível de graduação e no caso de pós-graduação
estar vinculado a um projeto de pesquisa da Unidade da Embrapa cujo objetivo
esteja relacionado ao tema da tese a ser elaborada.
Benefícios
1. Bolsa de complementação educacional, para modalidade "remunerada";
2. Seguro de acidente pessoal.
Forma de Solicitação
Os candidatos serão pré selecionados pelos Curriculum enviados por e-mail, correio ou
entregues diretamente na Unidade em Jaguariúna, SP, no Setor de Gestão de Pessoas.
A seleção posterior será feita com agendamento de entrevistas.
Endereço:
Embrapa Meio Ambiente
Setor de Gestão de Pessoas
Rodovia SP-340, Km 127,5, Tanquinho Velho, Caixa Postal 69
13820-000 Jaguariúna-SP
Fone: +55 (19) 3311-2700 | Fax: +55 (19) 3311-2640
E-mail: cnpma.sele-estagio@embrapa.br
Contatos
E-mail: cnpma.sele-estagio@embrapa.br
Telefone: (19) 3311 2700
Fax: (19) 3311 2640
Home Page
https://www.embrapa.br/meio-ambiente/estagios-e-bolsas
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.
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Embrapa Milho e Sorgo - Programa de Estágio de
Complementação Educacional
Descrição
A Embrapa Milho e Sorgo é uma das 47 Unidades da Empresa Brasileira
Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura,
Abastecimento (Mapa). A Unidade de pesquisa foi implantada em 14 de
1976, aproveitando a infra-estrutura existente do então Instituto de
Experimentação Agropecuária do Centro-Oeste (Ipeaco).

de Pesquisa
Pecuária e
fevereiro de
Pesquisa e

O Programa de Estágio de Complementação Educacional é direcionado a estudantes
com desempenho acadêmico (comprovado por meio de histórico escolar). O estudante
não pode ter tido reprovação. Além disso, o candidato deve fazer contato direto com o
pesquisador / orientador da área de interesse.
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
Estudantes regularmente matriculados, com frequência comprovada, em cursos do
Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), do Ensino Médio, da Educação Profissional e
Tecnológica e do Ensino Superior, incluindo as modalidades de Educação Especial e
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Benefícios
Benefício pecuniário, proporcional à quantidade de horas dedicadas, concedido
mensalmente ao estudante como contraprestação às atividades desenvolvidas no
contexto de estágio.
Forma de Solicitação
Estudantes devem enviar o currículo para o e-mail cnpms.estagio@embrapa.br.
Contatos
cnpms.estagio@embrapa.br
Home Page
https://www.embrapa.br/milho-e-sorgo/estagios-e-bolsas
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.
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Cummins - Programa de Estágio 2017/1
Descrição
A Cummins Brasil é uma indústria em crescimento, onde os seus profissionais podem
trabalhar liderando projetos. A empresa está empenhada em identificar jovens
profissionais que estão ansiosos para aprender e desenvolver as habilidades
necessárias para serem bem sucedidos profissionalmente.
Por meio do Programa de Estágio 2017/1, a Cummins Brasil está selecionando
estagiários, para atuarem nas seguintes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administração;
Engenharia;
Vendas e Marketing;
Finanças;
Jurídico;
Cadeia de Suprimentos;
Manufatura;
Recursos Humanos;
Comércio Exterior.

Nota: O local de trabalho é em Guarulhos-SP.
Data Limite
Prazo prorrogado: 22 de março de 2017.
Elegibilidade
Os candidatos devem:
1. Ter previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2018 e dezembro de
2019;
2. Possuir conhecimento em inglês em nível intermediário;
3. Ter perfil alinhado com a missão, visão e valores da Cummins;
4. Dispor de trinta horas semanais para estagiar no período da manhã.
Benefícios
Bolsa auxílio compatível ao mercado e pacote de benefícios competitivo e atraente.
Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.
Home Page
https://www.vagas.com.br/vagas/v1451664/programa-de-estagio-cummins-1semestre-de-2017
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Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

IGC - Bolsa de Pós-Doutorado no Grupo de Ciência e Política
2017
Descrição
O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) é um instituto dedicado à investigação
biológica e biomédica e à formação pós-graduada. Excelência, originalidade,
comunicação, cooperação e generosidade, juntamente com uma excelente
infraestrutura, são ingredientes essenciais que fazem do IGC um lugar especial para se
estar.
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutorado no
Grupo de Ciência e Política, financiado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência. A Bolsa
terá duração de seis meses, com início previsto para Abril de 2017, com a possibilidade
de extensão, até mais um ano.
Data Limite
23 de março de 2017.
Elegibilidade
O candidato deve ter:
1. Doutoramento em Informática, Sistemas Complexos, Ciências da Computação,
Matemática Aplicada, Engenharia Física ou semelhante;
2. Domínio da língua inglesa;
3. Experiência em programação, incluindo Python e facilidade de manipulação de
base de dados são requerimentos necessários.
Benefícios
De acordo com a tabela de valores das Bolsa de Pós-Doutorado no país, atribuídas pela
FCT (€1.495,00/mês).
Forma de Solicitação
Os candidatos devem enviar os seguintes documentos, em único documento PDF, para
Joana Gonçalves de Sá (mjsa@igc.gulbenkian.pt):
1. Carta de motivação;
2. Curriculum vitae;
3. Contatos de dois supervisores anteriores como referências.

OPORTUNIDADES
Contatos
Joana Gonçalves de Sá: mjsa@igc.gulbenkian.pt
Home Page
http://www.igc.gulbenkian.pt/pages/jobPositions.php
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Edital Capes/Paep nº03/2017: Chamada Pública de Propostas
de Eventos Científicos no Âmbito do Programa de Apoio a
Eventos no País (Paep)
Descrição
O Edital Capes/Paep nº03/2017 tem por objetivo selecionar propostas para apoio
financeiro à realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração
no país, com envolvimento de pesquisadores, docentes e discentes dos programas de
pós-graduação. O Paep tem como objetivo específico apoiar a divulgação da produção
científica, tecnológica e cultural, incentivando a inovação e a geração de
conhecimentos, de parcerias e de produtos.
Nota: O Edital atenderá os eventos que acontecerem no período entre 1° de agosto de
2017 e 31 de janeiro de 2018.
Data Limite
31 de março de 2017, às 18 horas, horário de Brasília.
Elegibilidade
O proponente deverá atender aos seguintes requisitos:
1. Ser presidente da comissão organizadora ou presidente da sociedade/associação
científica promotora do evento, responsabilizando-se por todas as informações
submetidas à Capes, que estarão sujeitas às análises técnica e de mérito;
2. Possuir título de doutor;
3. Ter Curriculum vitae cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes.
Valor Financiado
1. Os recursos financeiros serão concedidos por meio de Auxílio a Projetos
Educacionais e de Pesquisa (AUXPE) ao proponente do evento;

OPORTUNIDADES
2. Poderão ser custeadas despesas como passagens, hospedagem e
revisão/publicação de anais. Demais benefícios estão listados no item Utilização
dos Recursos Financeiros (página 6).
Forma de Solicitação
As propostas deverão ser submetidas exclusivamente por meio de Sistema Eletrônico,
em formulário específico. A proposta deverá conter obrigatoriamente os documentos
listados no item Submissão da Proposta de Evento (página 2).
Contatos
paep@capes.gov.br
Home Page
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8301-edital-apoia-a-propostasde-eventos-cientificos-no-pais
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Chamada Capes: Expedição IODP 376 - Brothers Arc Flux
Descrição
O International Ocean Discovery Program (IODP) é um programa internacional de
pesquisas marinhas, que visa investigar a história e a estrutura da Terra, a partir do
registro em sedimentos e rochas do fundo do mar, e monitorar ambientes de subsuperfície. O Programa reúne parte significativa da comunidade científica atuante nas
ciências do mar em águas profundas de diversos países.
A Chamada Capes divulga a abertura das incrições para a Expedição IODP 376 Brothers Arc Flux que ocorrerá no período de 5 de maio a 5 de julho de 2018, na Nova
Zelândia.
Data Limite
1º de abril de 2017.
Elegibilidade
Podem se inscrever pesquisadores em nível de doutorado, pós-doutorado ou
pesquisador pleno, candidatos com mais de oito anos de título de doutor, nas áreas
listadas na Chamada.

OPORTUNIDADES
Benefícios
O candidato contará, durante sua permanência no navio Joides Resolution, com bolsa
da Capes, de acordo com o nível de estudos/pesquisa do candidato.
Forma de Solicitação
As inscrições devem ser realizadas Online. Os documentos necessários para a
inscrição, em formato PDF, estão listados na Chamada.
Contatos
iodp@capes.gov.br
Home Page
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8300-iodp-abre-inscricoes-paraexpedicao-na-nova-zelandia
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Embrapa Gado de Corte - Programa de Estágio de
Complementação Educacional
Descrição
A Embrapa Gado de Corte estabelece uma integração, na área de ensino, com
instituições de formação superior e escolas agrotécnicas, interagindo também com
organizações e entidades diretamente ligadas ao setor agropecuário. A Unidade possui
uma equipe interdisciplinar que atua em campos experimentais, laboratórios, casas de
vegetação, biblioteca, centro de informática e benfeitorias de apoio.
O Programa de Estágio de Complementação Educacional oferece oportunidades de
estágios obrigatórios (curricular, não-remunerado) e não-obrigatórios (remunerados).
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
Alunos de cursos de Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), de Ensino Médio, de
Educação Profissional e Tecnológica, de Ensino Superior e de Pós-graduação, incluindo
as modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

OPORTUNIDADES
Benefícios
Benefício pecuniário, proporcional à quantidade de horas dedicadas, concedido
mensalmente ao estudante como contraprestação às atividades desenvolvidas no
contexto de estágio.
Forma de Solicitação
Procedimentos para realizar o Estágio:
1.
2.
3.
4.

Leitura do Manual do Sistema de Estágios;
Cadastro no Sistema de Estágio;
Escolha de uma oportunidade de estágio vigente;
Entrega dos documentos lisatdos no Site da Embrapa Gado de Corte.

Contatos
E-mail: estagio@cnpgc.embrapa.br
Telefone: (67) 3368 2062
Home Page
https://www.embrapa.br/gado-de-corte/estagios-e-bolsas
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Embrapa Gado de Leite - Programa de Estágio de
Complementação Educacional
Descrição
A Embrapa Gado de Leite tem se consolidado como referência mundial em pesquisas
para pecuária leiteira de clima tropical. Isso é resultado dos conhecimentos e
tecnologias inovadoras para o setor produtivo, que se traduzem em ganhos para toda a
sociedade. A Unidade visa viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação
para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.
O Programa de Estágio de Complementação Educacional visa contribuir com o
desenvolvimento pessoal e profissional de estudantes. São oferecidos estágios de
complementação educacional para estudantes de diversos níveis e cursos que poderão
atuar em área técnica ou apoio. O período máximo para a realização de Estágio na
Embrapa Gado de Leite é de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período. Há
três modalidades:
1. Estágio obrigatório;
2. Estágio não obrigatório;

OPORTUNIDADES
3. Residência Zootécnica.
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
É obrigatório que a instituição de ensino tenha convênio de concessão de estágio com a
Embrapa. O estudante deverá ter idade mínima de dezesseis anos.
Benefícios
Alojamento, alimentação e uma bolsa de auxílio financeiro, dependendo da
modalidade.
Forma de Solicitação
Os interessados devem entrar em contato com Marcello Augusto Gomes de Souza
(cnpgl.estagio@embrapa.br).
Contatos
Marcello Augusto Gomes de Souza (SGP/Estágio)
E-mail: cnpgl.estagio@embrapa.br
Telefone: (32) 3311 7417
Home Page
https://www.embrapa.br/gado-de-leite/estagios
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Embrapa Pantanal - Programa de Estágio de Complementação
Educacional
Descrição
A Embrapa Pantanal tem a missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento
e inovação para sustentabilidade do Pantanal, com foco na agricultura e no uso dos
recursos naturais em benefício da sociedade.
O Programa de Estágio de Complementação Educacional deverá ser obrigatório. Esse
Estágio é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito
para aprovação e obtenção de diploma, não receberá qualquer contraprestação
pecuniária da Embrapa.

OPORTUNIDADES
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
Alunos de cursos de Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), de Ensino Médio, de
Educação Profissional e Tecnológica, de Ensino Superior e de Pós-Graduação,
incluindo modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Benefícios
Benefício pecuniário, proporcional à quantidade de horas dedicadas, concedido
mensalmente ao estudante como contraprestação às atividades desenvolvidas no
contexto de estágio.
Forma de Solicitação
Os interessados devem preencher o formulário Online
Contatos
Sandra Mara Araújo Crispim: sandra.crispim@embrapa.br
Home Page
https://www.embrapa.br/pantanal/estagios-e-bolsas
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - Estágios e Bolsas
Descrição
A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia tem, ao longo dos anos, atuado no
cenário nacional e internacional de forma a "Viabilizar soluções de pesquisa,
desenvolvimento e inovação em recursos genéticos para a sustentabilidade da
agricultura brasileira", o que tornou a sua missão.
A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia oferece programa de Estágio e
Bolsas em modalidades:
1.
2.
3.
4.

Estágio;
Estudante de Graduação;
Estudante de Pós-Graduação;
Bolsista;

OPORTUNIDADES
5. Bolsista Pibic.
Data Limite
Fluxo contínuo.
Elegibilidade
Alunos de cursos de Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), de Ensino Médio, de
Educação Profissional e Tecnológica, de Ensino Superior e de Pós-graduação, incluindo
as modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Benefícios
Benefício pecuniário, proporcional à quantidade de horas dedicadas, concedido
mensalmente ao estudante como contraprestação às atividades desenvolvidas no
contexto de estágio (depende do tipo de estágio/bolsa).
Forma de Solicitação
O estudante interessado deve enviar ao Setor de Gestão de Pessoas (SGP) e-mail com
solicitação de estágio para cenargen.sgp@embrapa.br, no qual deve anexar
o Curriculum vitae atualizado e informar a modalidade de estágio pretendida, a
previsão de área para realização, e outras informações que julgar relevante e oportuna
para a contratação da empresa.
Contatos
cenargen.sgp@embrapa.br
Home Page
https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia/estagios-e-bolsas
Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

