
                              OPORTUNIDADES 

Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.  

Embrapa Rondônia - Programa de Estágio de Complementação Educacional 

Descrição 

A Embrapa Rondônia desenvolve soluções tecnológicas para a sustentabilidade da agricultura na 

Amazônia. O trabalho realizado com seus parceiros, torna possível aos agricultores produzir 

mais, com mais qualidade e preservando o meio ambiente. 

O Programa de Estágio de Complementação Educacional visa à capacitação de novos 

profissionais que buscam preparação para o ingresso no mercado de trabalho, assim como, uma 

complementação da vida escolar, possuindo caráter técnico, social e cultural. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Alunos de ensino médio, graduação (modalidades estágio obrigatório e não-obrigatório) e pós-

graduação (níveis Mestrado e Doutorado), tanto para atividades científicas, quanto para as áreas 

de suporte à pesquisa e administração. 

Benefícios 

Oportunidades de bolsas de iniciação científica dentro dos Programas Pibic/CNPq, Consórcio 

Brasileiro Pesquisa do Café, bem como em projetos de pesquisa executados pela Empresa. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem se cadastrar no banco de oportunidades Online. 

O candidato deverá, necessariamente, preencher todos os campos do cadastro, e após enviar as 

informações deverá anexar seu Curriculum vitae e último atestado de matrícula emitido pela 

instituição de ensino. 

Contatos 

cpafro.sgp@embrapa.br 

Home Page 

https://www.embrapa.br/rondonia/estagios-e-bolsas 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

https://www.embrapa.br/rondonia/estagios-e-bolsas
http://jaci.cpafro.embrapa.br/estudantes/cadastro-de-estudantes.php
mailto:cpafro.sgp@embrapa.br
https://www.embrapa.br/rondonia/estagios-e-bolsas
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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 Ensino: Razão Social; Nome 

https://www.embrapa.br/estagios-na-embrapa-sede
https://www.embrapa.br/documents/10180/1646537/Ficha_de_solicitacao_de_estagio.xls/b086d701-40f5-4f54-a964-c8f82e9c9520
mailto:estagio@embrapa.br
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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. 

mailto:estagio@embrapa.br
https://www.embrapa.br/estagios-na-embrapa-sede
https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/estagios-e-bolsas
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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 

 

Embrapa Solos - Programa de Estágio de Complementação Educacional 

Descrição 

A Embrapa Solos é a unidade da Embrapa responsável por viabilizar soluções para o 

desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro com base no estudo e no uso racional do 

patrimônio solo e suas interações com o meio ambiente. 

O Programa de Estágio de Complementação Educacional compreende estágios obrigatórios e não 

obrigatórios, de níveis médio e superior e pós-graduação. Para as atividades dos alunos de Pós-

Graduação, é necessário que o tema da tese esteja vinculado a um projeto de pesquisa da 

Embrapa Solos. Além da Área de P&D, os estudantes podem se candidatar para atuar na Área de 

Suporte a Pesquisa, dentre elas: Gestão de Pessoas, Biblioteca, Compras e Patrimônio, 

Informática, Comunicação, Apoio Logístico, Laboratórios e Agrometeorologia. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Alunos de cursos 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 

A Embrapa oferece bolsa e auxílio transporte na modalidade de estágio "não obrigatório" cujos 

valores serão informados ao candidato, já os estágios "obrigatórios" não são contemplados com 

bolsa e/ou auxílio transporte. 

mailto:cpatu.estagio@embrapa.br
mailto:cpatu.estagio@embrapa.br
https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/estagios-e-bolsas
https://www.embrapa.br/solos/estagios-e-bolsas
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Forma de Solicitação 

Os currículos devem ser cadastrados Online. 

Contatos 

cnps.estagio@embrapa.br 

Home Page 

https://www.embrapa.br/solos/estagios-e-bolsas 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Embrapa Uva e Vinho - Programa de Estágio de Complementação Educacional 

Descrição 

A Embrapa Uva e Vinho é uma Unidade descentralizada da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa). A Unidade foi criada em 26 de agosto de 1975, no município de Bento Gonçalves (RS), 

onde está localizada a sede do centro de pesquisa. 

O Programa de Estágio de Complementação Educacional da Embrapa oferece estágio nas 

modalidades obrigatório e não-obrigatório, com duração de, no mínimo, dois e até, no máximo, 

doze meses ininterruptos, passíveis de renovação mediante celebração de Termo Aditivo, até o 

limite máximo de dois anos. A participação do estudante no programa de estágios está 

condicionada à assinatura de convênio prévio entre a Embrapa e a instituição de ensino. 

Nota: A participação do estudante no programa de estágios está condicionada à assinatura de 

convênio prévio entre a Embrapa e a Instituição de Ensino. 

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. Os estagiários poderão utilizar o transporte regular da empresa; 

http://hotsites.cnps.embrapa.br/curriculos/index.php
mailto:cnps.estagio@embrapa.br
https://www.embrapa.br/solos/estagios-e-bolsas
https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/estagios-e-bolsas
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2. A Embrapa providencia seguro de vida para os estagiários que não sejam bolsistas de 

outras instituições; 

3. A Unidade possui uma residência para estagiários, com capacidade para doze pessoas. 

Forma de Solicitação 

Após aprovação na entrevista de seleção, o candidato ao estágio deverá apresentar ao SGP a 

devida documentação. Só poderão iniciar o estágio os estudantes que tenham apresentado toda os 

documentos listados no item Documentação. 

Nota: A falta de qualquer documento impede a assinatura do Termo de Compromisso entre a 

Embrapa e o candidato ao estágio. 

Contatos 

Coordenação de Estágios - Setor de Gestão de Pessoas 

E-mail: cnpuv.estagio@embrapa.br 

Telefone: (54) 3455 8164 

Home Page 

https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/estagios-e-bolsas 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Embrapa Pecuária Sul - Programa de Estágio de Complementação Educacional 

Descrição 

A Embrapa Pecuária Sul é um dos centros da Embrapa que há mais de três décadas de existência 

vem trabalhando para a agropecuária brasileira, disponibilizando tecnologias nas áreas de 

bovinocultura de corte, de leite e ovinos, buscando o bem-estar sócioeconômico do homem, com 

o foco no agronegócio. 

O Programa de Estágio de Complementação Educacional aceita estudantes para estágio de 

complementação educacional, com carga horária mínima de 8 horas, máxima de 30 horas 

semanais e período mínimo de 30 dias. Para a operacionalização do estágio, o primeiro passo é a 

existência de convênio entre a Instituição de Ensino e a Embrapa. 

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 

https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/estagios-e-bolsas
mailto:cnpuv.estagio@embrapa.br
https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/estagios-e-bolsas
https://www.embrapa.br/pecuaria-sul/estagios-e-bolsas
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Ensino Superior, incluindo as modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

Benefícios 

1. Transporte no percurso Centro/Embrapa Pecuária Sul e vice-versa; 

2. Seguro contra acidentes pessoais; 

3. Certificado de participação ao final do treinamento. 

Forma de Solicitação 

Existindo o convênio entre a Instituição de Ensino e a Embrapa, a coordenação de estágio da 

Instituição de Ensino encaminhará ao Chefe Geral da Embrapa Pecuária Sul 

(cppsul.sgp@embrapa.br) a solicitação de estágio, contendo: 

1. Semestre em que aluno está matriculado; 

2. Nome do aluno; 

3. Data de início e término previsto do curso; 

4. Indicação da área pretendida para realizar o estágio; 

5. Indicação do período (no mínimo de trinta dias), sendo que o início do estágio será 

sempre na primeira quinzena de cada mês; 

6. Anexar o histórico escolar do pretendente. 

Contatos 

Setor de Gestão de Pessoas da Embrapa Pecuária Sul 

Telefone: (053) 3240 4665 

E-mail: cppsul.sgp@embrapa.br 

Home Page 

https://www.embrapa.br/pecuaria-sul/estagios-e-bolsas 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Embrapa Cerrados - Programa de Estágio de Complementação Educacional 

Descrição 

O Programa de Estágio de Complementação Educacional da Embrapa visa orientar os estudantes, 

permitindo a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na instituição de ensino. Isso 

ocorre por meio da vivência de ambientes e processos de trabalho em situações reais da futura 

profissão. 

De acordo com o Programa, as unidades centrais e descentralizadas da Embrapa podem conceder 

estágio para alunos de ensino médio, graduação e pós-graduação, nas seguintes modalidades: 

mailto:cppsul.sgp@embrapa.br
mailto:%20cppsul.sgp@embrapa.br
https://www.embrapa.br/pecuaria-sul/estagios-e-bolsas
https://www.embrapa.br/cerrados/estagios-e-bolsas
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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. Nessa modalidade de estágio a Embrapa 

concederá uma bolsa de igual valor dentro da Embrapa Cerrados para os estudantes do 

mesmo nível de escolaridade que cumprirem uma mesma carga horária, cujo valor será 

proporcional à jornada de atividades do estudante. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

São elegíveis: 

1. Estudantes de nível médio, a partir do primeiro ano do ensino médio; 

2. Estudantes de graduação, a partir do primeiro semestre; 

3. Estudantes de 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 

Os valores das bolsas são: 

1. Ensino médio: R$300,00 para vinte horas semanais e R$500,00 para trinta horas; 

2. Ensino superior: R$450,00 para vinte horas semanais e R$600,00 para trinta horas; 

3. Pós-graduação: R$300,00 para vinte horas semanais e R$600,00 para trinta horas. 

Nota: Demais benefícios podem ser acessados no item Benefícios. 

Forma de Solicitação 

As Chefias Adjuntas deverão encaminhar ao Setor de Gestão de Pessoas (SGP), os seguintes 

documentos para a contratação do estagiário selecionado: 

1. Formulário de contratação/renovação de estágio(para estágios remunerados pela 

Embrapa); 

2. Plano de estágio; 

3. Declaração de matrícula; 

4. Histórico escolar (nível superior) ou boletim (nível médio); 

5. Duas fotos 3x4 recentes; 

6. Cópias de CPF, RG e Comprovante de Residência; 

7. Conta corrente (para estágios remunerados pela Embrapa). 

https://www.embrapa.br/cerrados/estagios-e-bolsas
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Contatos 

estagio@cpac.embrapa.br 

Home Page 

https://www.embrapa.br/cerrados/estagios-e-bolsas 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Embrapa Informação Tecnológica - Programa de Estágio de Complementação Educacional 

Descrição 

A Embrapa conta com um Programa de Estágio de Complementação Educacional que visa 

contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de estudantes, e oferecer oportunidades 

para alunos Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), Ensino Médio, Educação Profissional e 

Tecnológica, Ensino Superior e Pós-graduação, incluindo a Educação Especial e a Educação de 

Jovens e Adultos, nas Unidades Administrativas e nas Unidades Descentralizadas da Embrapa em 

todo o País. 

A Embrapa Informação Tecnológica oferece estágios de complementação educacional, para 

estudantes de nível médio e para estudantes universitários nas áreas de: 

1. Comunicação Social; 

2. Administração; 

3. Letras; 

4. Tecnologia da Informação; 

5. Biblioteconomia; 

6. Arquivologia; 

7. Artes Plásticas; 

8. Arte e Educação; 

9. Desenho Industrial; 

10. Programação Visual e áreas afins. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Estudante: ter idade mínima de dezesseis anos, e estar regulamente matriculado no Ensino Médio 

ou Universitário. 

Instituição de ensino: ter convênio de concessão de estágio com a Embrapa. 

Nota: O convênio celebrado com uma das Unidades da Embrapa é válido para todas as outras. 

mailto:estagio@cpac.embrapa.br
https://www.embrapa.br/cerrados/estagios-e-bolsas
https://www.embrapa.br/estagios
https://www.embrapa.br/informacao-tecnologica/estagios-e-bolsas
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Benefícios 

A remuneração do estagiário é vinculada à formação e carga horária: 

Ensino Médio: 

1. R$300,00: vinte horas semanais; 

2. R$500,00: trinta horas semanais. 

Graduação: 

1. R$450,00: vinte horas semanais; 

2. R$600,00: trinta horas semanais. 

Nota: A Embrapa concede vale-transporte, em dinheiro, no valor de R$132,00 para todos os 

estudantes participantes do programa de estágio. 

Forma de Solicitação 

Os currículos devem ser enviados para sgp.sct@embrapa.br. 

A instituição de ensino interessada em celebrar convênio com a Embrapa Informação 

Tecnológica deve entrar em contato pelos telefones (61) 3448-2442/2042 ou pelo endereço 

eletrônico sgp.sct@embrapa.br. 

Nota: Para mais detalhes, os interessados devem consultar o Manual de Normas da Embrapa. 

Contatos 

sgp.sct@embrapa.br 

Telefones: (61) 3448 2442 

Home Page 

https://www.embrapa.br/informacao-tecnologica/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. 

mailto:sgp.sct@embrapa.br
mailto:sgp.sct@embrapa.br?subject=Curr%C3%ADculo%20para%20est%C3%A1gio
https://www.embrapa.br/documents/10180/1368564/Norma_Estagio_Embrapa.pdf/62d296d9-286d-40e1-af79-065a5751ecd8
mailto:sgp.sct@embrapa.br?subject=Curr%C3%ADculo%20para%20est%C3%A1gio
https://www.embrapa.br/informacao-tecnologica/estagios-e-bolsas
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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. Estudantes de nível fundamental a partir do 6º ano, maior de dezesseis anos; 

2. Estudantes de nível médio; 

3. Estudantes de graduação; 

4. Estudantes de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado). 

Benefícios 

1. Remuneração de estágio para os estágios não obrigatórios; 

2. Seguro de vida; 

3. Transporte da empresa; 

4. 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 

https://www.embrapa.br/clima-temperado/estagios-e-bolsas
https://www.embrapa.br/documents/1354346/1528478/forma%C3%A7%C3%A3o+pesquisadores.xls/51d5e98d-a15e-47f6-aed5-085c11e3f887
https://www.embrapa.br/clima-temperado/estagios-e-bolsas
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Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Embrapa Florestas - Programa de Estágio de Complementação Educacional 

Descrição 

A Embrapa Florestas, desde sua criação em 1978, colocou um significativo número de 

tecnologias à disposição do setor florestal brasileiro. Elas permitem melhor eficiência produtiva, 

a redução dos custos de produção, o aumento da oferta de produtos florestais e agrícolas no 

mercado e, simultaneamente, conservar o meio ambiente. 

O Programa de Estágio de Complementação Educacional é disponibilizado nas modalidades: 

1. Obrigatório: é o estágio necessário para a conclusão de curso; o estudante estará 

matriculado na disciplina Estágio Supervisionado ou Obrigatório; 

2. Não Obrigatório: é o estágio concedido para complementação de horas extras 

curriculares. 

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. 

Forma de Solicitação 

O estudante interessado deve, primeiramente, fazer contato direto com o Pesquisador ou Analista 

responsável pela vaga. 

Para verificar disponibilidade de oportunidade de estágio na área de interesse, o estudante deve 

acessar a Busca e seguir as orientações listadas no Site da Embrapa Florestas. 

Contatos 

Telefone: (41) 3675 5600 

https://www.embrapa.br/florestas/estagios-e-bolsas
http://proxynotes.sede.embrapa.br/fontes.nsf/00d804fe9441d882032565be00613fc2/$searchForm?SearchView
https://www.embrapa.br/florestas/estagios-e-bolsas
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Home Page 

https://www.embrapa.br/florestas/estagios-e-bolsas 

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). 

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. Leitura do Manual do Sistema de Estágios; 

2. Cadastro no Sistema de Estágio; 

3. Escolha de uma oportunidade de estágio vigente; 

4. Entrega dos documentos lisatdos no Site da Embrapa Gado de Corte. 

Contatos 

E-mail: estagio@cnpgc.embrapa.br 

Telefone: (67) 3368 2062 

https://www.embrapa.br/florestas/estagios-e-bolsas
https://www.embrapa.br/gado-de-corte/estagios-e-bolsas
https://www.embrapa.br/documents/1355108/1528910/Manual+de+Est%C3%A1gio+-+Embrapa+Gado+de+Corte/76f4851b-716d-420e-9a10-dbced767d8fe
https://pandora.cnpgc.embrapa.br/titan.php?target=logon
https://www.embrapa.br/gado-de-corte/estagios-e-bolsas
mailto:estagio@cnpgc.embrapa.br
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Home Page 

https://www.embrapa.br/gado-de-corte/estagios-e-bolsas 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Edital Capes nº04/2017: Programa Capes/Cofecub 

Descrição 

O Edital Capes nº04/2017 tem por objetivo selecionar projetos conjuntos de pesquisa com o 

objetivo de fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e institutos ou centros 

de pesquisa e desenvolvimento públicos brasileiros e franceses. O Programa objetiva estimular o 

intercâmbio científico entre Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e da França e a 

formação de recursos humanos de alto nível nos dois países. O Edital visa selecionar até trinta 

projetos conjuntos de pesquisa. 

Data Limite 

23 de maio de 2017. 

Elegibilidade 

1. O coordenador proponente deve ser, brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com 

visto permanente no Brasil, detentor do título de Doutor há pelo menos, cinco anos, com 

reconhecida competência na área e disponibilidade para as atividades acadêmicas e 

administrativas relacionadas ao projeto; 

2. O coordenador proponente deve ter vínculo empregatício com uma Instituição de Ensino 

Superior (não podendo estar aposentado ou ter vínculo temporário) e credenciamento em 

um programa de pós-graduação com curso de doutorado recomendado e reconhecido pela 

Capes. 

Nota: Os interessados devem ler o item Requisitos para a Candidatura (página 2) para mais 

informações. 

Benefícios 

Serão financiados pelo Programa: missões de trabalho, missões de estudos, recurso para material 

de consumo e serviços de terceiros, levando-se em consideração o valor limite de até 

R$140.000,00 para financiamento de quatro anos de projeto. 

Nota: Os interessados devem ler o item Dos Benefícios e Das Vantagens (página 3) para mais 

informações. 

https://www.embrapa.br/gado-de-corte/estagios-e-bolsas
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/cofecub
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/13032017-Edital-4-COFECUB.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/13032017-Edital-4-COFECUB.pdf
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Forma de Solicitação 

1. Os interessadso devem preencher o Formulário de Inscrição; 

2. Ao formulário de inscrição deverão ser anexados eletronicamente os documentos 

obrigatórios discriminados no item 7.7 do Edital, que deverão ser gerados em formato 

PDF, limitando-se a 5 MB. 

Nota: Os interessados devem ler os itens 6 (página 8) e 7 (página 9) do Edital para mais 

informações. 

Contatos 

cofecub.projetos@capes.gov.br 

Home Page 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/cofecub 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Edital Capes nº 57/2014 - Programa de Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt 

Descrição 

O Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt é uma iniciativa da Capes em cooperação 

com a Fundação Alexander Von Humboldt (AvH) da Alemanha com o objetivo de conceder 

bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vínculo, empregatício ou não, em 

Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil. As propostas podem ser enviadas de qualquer área 

do conhecimento. 

O programa concederá bolsas para pesquisa nas modalidades de: 

1. Pós-Doutorado; 

2. Pesquisador experiente. 

Nota: O início das inscrições para a 11ª chamada será adiado, com previsão de iniciar até 27 de 

janeiro de 2017. 

Data Limite 

Cronograma 11: 31 de dezembro de 2016 a 28 de julho de 2017. 

http://inscricoes-cgci.capes.gov.br/index.php/roteiroprojeto/init/CodigoProjeto/1184
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/13032017-Edital-4-COFECUB.pdf
mailto:cofecub.projetos@capes.gov.br
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/cofecub
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_057_2014_Humboldt.pdf
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Elegibilidade 

1. Pós-doutorado: pesquisador em início da carreira acadêmica, que tenha completado seu 

doutorado há menos de quatro anos; 

2. Pesquisador experiente: acadêmico com um perfil de pesquisa definido, que tenha no 

mínimo quatro anos de doutorado e que tenha completado seu doutorado há menos de 

doze anos. 

A elegibilidade acadêmica do candidato será avaliada com base nos critérios descritos no item 2.5 

do Edital. 

Valor Financiado 

Os benefícios abrangidos pela cooperação são: 

1. Auxílio deslocamento; 

2. Bolsa mensal de manutenção paga por intermédio da AvH em Euros durante a 

permanência do bolsista na Alemanha; 

3. Auxílio instalação pago para contribuir com as despesas iniciais de acomodação no 

exterior; 

4. Auxílio para o pagamento de seguro saúde; 

5. Curso de idioma alemão quando necessário; 

6. Subsídios para dependentes; 

7. Auxílio para mobilidade. 

Nota: Para detalhes sobre valores e formas de pagamento dos auxílios, os interessados devem 

consultar o item 4 do Edital. 

Restrições 

1. Candidato potencial que já esteja na Alemanha há mais de seis meses por ocasião da 

inscrição não estará apto a concorrer; 

2. Candidato com intenção de realizar visitas de curto prazo para fins de treinamento e 

estudo ou para participar de conferências não são elegíveis; 

3. Candidato que já foi financiado pela Fundação Humboldt não é elegível para este 

Programa Bolsas para pesquisa Capes/Humboldt, mas pode se candidatar ao 

Programa Alumni da Fundação. 

Forma de Solicitação 

As inscrições serão admitidas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento de 

formulários de inscrição (Pesquisador Experiente e Pós-Doutorado) e o envio de documentos 

eletrônicos. 

Os documentos deverão ser gerados em formato PDF, limitando-se a 5MB. Recomenda-se evitar 

o uso de figuras, gráficos, ou outros que comprometam a capacidade do arquivo, pois o 

documento que exceda o limite de 5MB não será recebido pelo guichê eletrônico da Capes. 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_057_2014_Humboldt.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_057_2014_Humboldt.pdf
https://inscricao.capes.gov.br/individual
https://inscricao.capes.gov.br/individual
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Nota: Todos os documentos devem ser apresentados em inglês. 

Contatos 

humboldt@capes.gov.br 

Home Page 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Edital Capes/ITV nº 20/2016: Programa de Bolsas de Pós-Doutorado Capes/ITV 

Descrição 

O Edital Capes/ITV nº 20/2016 visa estimular e apoiar a realização de projetos de pesquisa 

concedendo cotas de bolsas de pós-doutorado e recursos financeiros de custeio a pesquisadores 

vinculados a programas de pós-graduação e pesquisa do Instituto Tecnológico Vale (ITV), com o 

objetivo de apoiar a formação de recursos humanos, voltados para o Desenvolvimento de 

pesquisas avançadas em Mineração e Desenvolvimento Sustentável. 

O Programa objetiva apoiar projetos mediante a seleção de propostas que visem: 

1. À absorção temporária de jovens doutores, com relativa experiência em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), para atuarem em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento em áreas estratégicas para o ITV; 

2. Ao reforço à pós-graduação stricto sensu acadêmico e profissional e aos grupos de 

pesquisa do Instituto; 

3. À renovação de quadros no ITV de pesquisa para a execução de ensino em nível de pós-

graduação stricto sensu acadêmico e profissional, orientação e pesquisa. 

Nota: Serão concedidas até 20 bolsas, sendo no máximo uma bolsa por projeto, em duas 

Chamadas. 

Data Limite 

Segunda chamada: 31 de março de 2017, às 23h59 horário de Brasília. 

Elegibilidade 

Pesquisadores vinculados ao ITV em programas de pós-graduação stricto sensu acadêmico e 

profissional recomendados pela Capes nas áreas de concentração ou linhas de pesquisa elencadas 

no item 2 do Edital. 

Nota: Os interessados devem ler o item 3 do Edital (página 2) para informações sobre 

elegibilidade do coordenador do projeto e do candidato à bolsa de Pós-Doutorado. 

mailto:humboldt@capes.gov.br
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_20_ITV_VALE_Pos_Doutorado.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_20_ITV_VALE_Pos_Doutorado.pdf
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Benefícios 

1. Bolsas de pós-doutorado no valor de R$4.100,00 mensais, com duração máxima de 24 

meses, improrrogáveis; 

2. Complementação financeira da bolsa de pós-doutorado no valor de R$2.900,00 mensais, 

com duração vinculada à duração da bolsa; 

3. Recurso de custeio, no valor de R$10.000,00 em parcela única por bolsa, ao Coordenador 

do Projeto. 

Nota: Os interessados devem ler os itens 5 e 6 do Edital para informações sobre itens 

financiáveis e não financiáveis, respectivamente. 

Forma de Solicitação 

O coordenadoir do projeto deve: 

1. Submeter o projeto Online: selecionar a opção “Programa Capes/ITV - Pós-Doutorado; 

2. Incluir a documentação completa listada no item 8.2 do Edital (página 5). 

Observações 

Os projetos de pesquisa deverão estar vinculados apenas aos projetos do ITV, desenvolvidos nas 

suas Unidades: ITV-DS, com sede em Belém, PA, e ITV-MI, com sede em Ouro Preto, MG. 

Contatos 

cof@capes.gov.br 

Home Page 

http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/programa-de-bolsas-de-pos-doutorado-

capes-itv 

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. 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_20_ITV_VALE_Pos_Doutorado.pdf
http://candidaturas.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_20_ITV_VALE_Pos_Doutorado.pdf
mailto:cof@capes.gov.br
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/programa-de-bolsas-de-pos-doutorado-capes-itv
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/programa-de-bolsas-de-pos-doutorado-capes-itv
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032017-Edital-3-Programa-de-Apoio-a-Eventos-no-Pais-PAEP.pdf
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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; 

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-propostas-de-eventos-

cientificos-no-pais 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

http://lattes.cnpq.br/
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032017-Edital-3-Programa-de-Apoio-a-Eventos-no-Pais-PAEP.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032017-Edital-3-Programa-de-Apoio-a-Eventos-no-Pais-PAEP.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032017-Edital-3-Programa-de-Apoio-a-Eventos-no-Pais-PAEP.pdf
http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032017-Edital-3-Programa-de-Apoio-a-Eventos-no-Pais-PAEP.pdf
mailto:paep@capes.gov.br
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8301-edital-apoia-a-propostas-de-eventos-cientificos-no-pais
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8301-edital-apoia-a-propostas-de-eventos-cientificos-no-pais
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Fapesp - Bolsa de Treinamento Técnico 3 (TT-3) em Programação 2017 

Descrição 

Uma Bolsa de Treinamento Técnico 3 (TT-3) está disponível para atuação no projeto 

''AmazonFACE/ME: projeto de integração modelagem-experimento do AmazonFACE'', no 

Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp. 

O candidato escolhido trabalhará em uma área de interface entre computação, mudanças 

climáticas e ecologia, mais especificamente na construção e manutenção de código-fonte de 

modelos de biodiversidade dentro um projeto com visibilidade global. 

Data Limite 

24 de março de 2017. 

Elegibilidade 

O candidato deve: 

1. Ter experiência em programação em alguma das seguintes linguagens de programação: C, 

C++, Java, Fortran, Python, Linux, R; 

2. Ter experiência em otimização e paralelização de códigos computacionais; 

3. Ser alunos formados (graduados) em Ciência da Computação, Matemática, Física, 

Engenharia e áreas afins; 

4. Ter interesses interdisciplinares ou abertura para diálogo interdisciplinar. 

Benefícios 

Bolsa no valor de R$1.136,40. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem enviar os seguintes itens para o e-mail dmlapola@unicamp.br: 

1. Curriculum vitae resumido (máximo três páginas); 

2. Histórico escolar da graduação; 

3. Uma carta de apresentação, intenções e motivação de no máximo uma página. 

Contatos 

dmlapola@unicamp.br 

Home Page 

http://www.fapesp.br/oportunidades/amazonface_me_projeto_de_integracao_modelagemexperim

ento_do_amazonface/1480/ 

http://www.fapesp.br/oportunidades/amazonface_me_projeto_de_integracao_modelagemexperimento_do_amazonface/1480/
mailto:dmlapola@unicamp.br
mailto:dmlapola@unicamp.br
http://www.fapesp.br/oportunidades/amazonface_me_projeto_de_integracao_modelagemexperimento_do_amazonface/1480/
http://www.fapesp.br/oportunidades/amazonface_me_projeto_de_integracao_modelagemexperimento_do_amazonface/1480/
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Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

RNP/Ibict - Chamada para Grupo de Trabalho em Acesso Aberto a Dados de Pesquisa 

(GT-AADP) 2017 

Descrição 

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (Ibict) abriram a Chamada para Grupo de Trabalho em Acesso Aberto a Dados de 

Pesquisa (GT-AADP). O objetivo é executar atividades que contribuam para a identificação de 

práticas, mapeamento de requisitos e prototipação de sistemas que facilitem a disseminação de 

informações científicas. 

Os selecionados formarão um grupo de trabalho que vai colaborar com a RNP e o Ibict no 

mapeamento de práticas de dados abertos para pesquisa já existentes, além de elaborar um portal 

web para reunir a comunidade nacional acadêmica em torno do assunto e desenvolver uma 

solução tecnológica que poderá ser o embrião de um futuro serviço de AADP. 

Data Limite 

17 de abril de 2017. 

Elegibilidade 

Grupos de pesquisa das áreas de Ciência da Informação e Ciência da Computação. 

Valor Financiado 

Até R$110.000,00 que deverão ser destinados à contratação de pessoal ao longo de doze meses. 

A RNP também poderá custear, sob demanda, passagens de pesquisadores para reuniões, 

entrevistas e grupos focais do projeto. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem enviar as propostas, elaboradas de acordo com o Modelo, para o email gt-

aadp@rnp.br. 

Contatos 

gt-aadp@rnp.br 

Home Page 

https://www.rnp.br/pesquisa-e-desenvolvimento/editais 

https://www.rnp.br/sites/default/files/carta-convite_v5-gt-aadp.docx
https://www.rnp.br/sites/default/files/carta-convite_v5-gt-aadp.docx
https://www.rnp.br/sites/default/files/carta-convite_v5-gt-aadp.docx
https://www.rnp.br/sites/default/files/modelo-proposta-cartaconvite-2017-1-gt-aadp.doc
mailto:gt-aadp@rnp.br
mailto:gt-aadp@rnp.br
mailto:gt-aadp@rnp.br
https://www.rnp.br/pesquisa-e-desenvolvimento/editais
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Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

Programa de Estágio Fast Nestlé 

Descrição 

A Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas, também consagrada como a maior 

autoridade do mundo em Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Em todos os países onde está presente, o 

foco de suas atividades é melhorar a qualidade de vida das pessoas com produtos saudáveis e 

saborosos. 

O objetivo do Programa de Estágio Fast Nestlé é proporcionar ao estudante a vivência de 

situações reais do mundo corporativo, além de atrair, desenvolver e reter jovens para futuras 

posições na empresa. O programa é composto por três ciclos de oito meses, ou seja, o estagiário 

irá realizar um Job Rotation entre áreas e divisões. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Estudantes de todos os cursos de graduação, de acordo com a área de atuação, com previsão de 

conclusão entre junho de 2018 e dezembro de 2018. 

Inglês a partir de Intermediário, conhecimentos do Pacote Office (Word, Excel, Power Point) e 

disponibilidade para estagiar seis horas diárias, são pré-requisitos. 

Benefícios 

1. Bolsa-auxílio; 

2. 13º bolsa-auxílio; 

3. Vale-refeição; 

4. Auxílio-transporte ou fretado; 

5. Recesso remunerado; 

6. Seguro de vida; 

7. Desconto em produtos no Grêmio Nestlé; 

8. Assistência médica; 

9. Short-Friday (trabalhar meio-período em uma sexta-feira do mês); 

10. NesFun (espaço de lazer na Nestlé: sala com puff, tênis de mesa, sinuca, televisão); 

11. Academia, pilates e yoga; 

12. Ambulatório (com especialidades); 

13. Bicicletário; 

14. Nutricionista e fisioterapeuta; 

15. Programa de qualidade de vida; 

16. Salão de estética (com manicure, massagista); 

17. Jardim (um jardim lindo usado para reuniões de trabalho); 

18. Nescafé Point (espaço para um cafezinho). 

http://www.ciadetalentos.com.br/estagiofastnestle/index.html


                              OPORTUNIDADES 

 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem candidatar-se Online. 

Contatos 

Fale Conosco 

Home Page 

http://www.ciadetalentos.com.br/estagiofastnestle/index.html 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

http://www.ciadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1474755&ve=1&pp=http%3A//www.ciadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1474755%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/estagiofastnestle/index.html%26j%3Dt&wiw=1920
http://ciadetalentos.virtualinteractions.com.br/pages/ciatalentos/email.html
http://www.ciadetalentos.com.br/estagiofastnestle/index.html
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