
                              OPORTUNIDADES 

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

 

Fundação Agrisus - Programa de Apoio Financeiro 

Descrição 

A Fundação Agrisus - Agricultura Sustentável, é uma iniciativa da família do Engenheiro 

Agrônomo Fernando Penteado Cardoso, fundador do Grupo Manah (fertilizantes e gado de corte) 

e seu diretor e presidente de 1947 a 2000. A Fundação tem por objetivos promover a educação 

acadêmica e profissional visando a sustentabilidade da agricultura e da pecuária tropicais, 

assegurada pela conservação e melhoria do solo e do meio ambiente, apoiados por tecnologia 

apropriada. Esses objetivos são atingidos mediante o Financiamento de Projetos 

Específicos ajustados às finalidades da entidade, visando: 

1. Educação individual: 

a. Bolsas de graduação e pós-graduação; 

b. Auxílio de participação em eventos; 

c. Auxílio de participação em viagens de estudo. 

2. Educação coletiva: 

a. Eventos técnico/científicos; 

b. Demonstrações a campo; 

c. Livros, bibliotecas. 

3. Embasamento da educação: 

a. Pesquisa Agronômica; 

b. Pesquisa do Estado da Arte. 

Data Limite 

Solicitações de apoio para projetos de bolsas A1 e de pesquisa agronômica C1 serão recebidos 

nos meses de dezembro 2016 e janeiro de 2017 para projetos com início a partir de abril de 2017 

e nos meses de junho e julho de 2017 para início em outubro. 

Elegibilidade 

A Fundação recebe propostas de pesquisadores em todo o território nacional. 

Valor Financiado 

Não há valor máximo de financiamento. 

http://www.agrisus.org.br/projetos.asp?grupo=apoio
http://www.agrisus.org.br/projetos.asp?grupo=apoio
http://www.agrisus.org.br/projetos.asp?grupo=apoio
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Forma de Solicitação 

Os interessados devem consultar os itens II e IV do Regulamento. 

Contatos 

agrisus@fealq.org.br. 

agrisus@agrisus.org.br. 

Home Page 

http://www.agrisus.org.br/projetos.asp?grupo=apoio 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander 2017 

Descrição 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander, lançado em 2011, é uma iniciativa criada 

com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual de estudantes de graduação entre 

universidades de dez países da região da Ibero-América: Brasil, Peru, Argentina, Espanha, Chile, 

Colômbia, México, Portugal, Porto Rico e Uruguai. 

Nota: Em 2017, são oferecidas 750 bolsas de estudo. 

Data Limite 

9 de junho de 2017, às 23h59 (horário de Brasília). 

Elegibilidade 

O candidato deve ser aluno matriculado em uma das 127 Universidades Participantes do 

Programa. 

http://www.agrisus.org.br/projetos.asp?grupo=apoio
mailto:agrisus@fealq.org.br
mailto:agrisus@agrisus.org.br
http://www.agrisus.org.br/projetos.asp?grupo=apoio
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx
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Benefícios 

Bolsa no valor de €3.000,00 por aluno, que deve ser utilizada para cobrir custos com transporte, 

hospedagem e alimentação, já que o curso deve ser concedido como resultado de um acordo 

estabelecido entre a universidade de origem e a de destino. 

Nota: As bolsas de estudos devem ser usufruídas durante o período de até um semestre pelos 

estudantes de graduação selecionados. 

Forma de Solicitação 

Os candidatos devem preencher o Formulário de Inscrição no app Santander Universitário. 

Observações 

A viagem será programada entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 

Todas as etapas do processo seletivo e critérios utilizados na seleção serão definidos pelas 

universidades participantes, que devem publicar um edital interno com todas as informações 

necessárias. 

Home Page 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

Banco Santander - Programa Universitário-Empresas 2017 

Descrição 

O Programa Universitário-Empresas visa incentivar universitários a ingressarem no mercado de 

trabalho, apoiar empresas clientes do Santander e a capacitação de universitários subsidiando 

uma bolsa de estágio pelo período de quatro meses com quatro horas diárias de atividades. 

Nota: Serão 1.100 bolsas de estágio distribuídas durante o ano. 

Data Limite 

30 de setembro de 2017. 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx
http://www.santanderuniversidades.com.br/projetos-especiais/Paginas/app-universitario.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Documents/Regulamento_Programa_Universitario_Empresas_SU_Universia_2017.pdf
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Elegibilidade 

Todos os estudantes de graduação das Universidades brasileiras, cujos cursos sejam considerados 

válidos e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). 

Para participar do Programa o candidato deverá: 

1. Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 5º 

do Código Civil Brasileiro (Lei nº. 10.406/2002), sendo ainda residente e domiciliado no 

território nacional, ser brasileiro nato ou naturalizado e maior de dezoito anos; 

2. Estar regularmente matriculado, durante todo o processo de seleção e, obrigatoriamente, 

também durante todo o período de realização do estágio, em curso de graduação junto à 

Instituição de Ensino Superior habilitada pelo MEC; 

3. Cursar, preferencialmente, a partir do segundo semestre de graduação; 

4. Possuir conta corrente ativa no Santander, no momento da contratação para realização do 

estágio. 

Nota: Os cursos de graduação preferenciais são Administração, Ciências Econômicas, Ciências 

Contábeis, Marketing, Engenharias, TI, Recursos Humanos, Direito e afins, sendo que a 

definição do curso será feita de acordo com a descrição da vaga, feita pelas Empresas 

participantes mediante o preenchimento das informações solicitadas e selecionar a vaga de seu 

interesse. 

Benefícios 

Bolsa auxílio no valor mensal de R$882,00, incluindo auxílio transporte e recesso remunerado. 

Forma de Solicitação 

Antes de efetuarem a Inscrição Online, os interessados devem consultar o item 6 

do Regulamento. 

Contatos 

Fale conosco 

Home Page 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/programa-universitario-

empresas.aspx 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

https://www.santanderuniversidades.com.br/projetos-especiais/Paginas/app-universitario.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Documents/Regulamento_Programa_Universitario_Empresas_SU_Universia_2017.pdf
http://programa_universitario.universia.com.br/contacto
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/programa-universitario-empresas.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/programa-universitario-empresas.aspx


                              OPORTUNIDADES 

 
 

Fapesp - Bolsa de Pós-Doutorado em Finanças Computacionais 2017 

Descrição 

Uma Bolsa de Pós-Doutorado está disponível no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 

financiada pelo Programa de Pesquisas em eScience da Fapesp O pesquisador participará do 

projeto "Aplicação de técnicas de inteligência computacional e de análise de Big Data em um 

experimento com sistemas multiagentes na área de finanças", a ser desenvolvido em parceria com 

a Universidade de Essex, Reino Unido. 

Data Limite 

2 de maio de 2017. 

Elegibilidade 

1. O candidato deve ter obtido o doutorado em Finanças Computacionais ou em área similar 

há menos de sete anos e ter experiência em finanças computacionais, inteligência 

artificial, análise de dados e sistemas multiagentes; 

2. Fluência avançada em inglês e capacidade de trabalhar em equipes interdisciplinares são 

requisitos obrigatórios para os candidatos e devem ser comprovados. 

Benefícios 

O valor atual dessa bolsa de Pós-Doutorado é R$6.819,30, com período de concessão de dezoito 

meses. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem enviar carta de interesse, Currículo Lattes e pelo menos uma carta de 

recomendação por e-mail para Prof. Cairo L. Nascimento Jr. (cairo@ita.br). 

Contatos 

Prof. Cairo L. Nascimento Jr.: cairo@ita.br 

Home Page 

Fapesp - Bolsa de Pós-Doutorado em Finanças Computacionais 2017 

http://www.fapesp.br/oportunidades/aplicacao_de_tecnicas_de_inteligencia_computacional_e_de_analise_de_big_data_em_um_experimento_com_sistemas_multiagentes_na_area_de_financas/1517/
http://lattes.cnpq.br/
mailto:cairo@ita.br
mailto:cairo@ita.br
http://www.fapesp.br/oportunidades/aplicacao_de_tecnicas_de_inteligencia_computacional_e_de_analise_de_big_data_em_um_experimento_com_sistemas_multiagentes_na_area_de_financas/1517/
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Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

  

Fapesp - Bolsa de Pós-Doutorado em Engenharia de Vibração e Acústica 2017 

Descrição 

Uma Bolsa de Pós-Doutorado está disponível no projeto ''Desenvolvimento de um 

correlacionador de sinais para o mercado brasileiro de detecção de vazamentos'', na Faculdade de 

Engenharia do Campus de Ilha Solteira (FEIS) da Unesp. Este projeto de Pós-Doutorado 

envolverá o desenvolvimento teórico de um modelo de tubo enterrado contendo suas 

características dinâmicas, bem como medidas em campo da vibração de tubos enterrados devido 

à presença de vazamentos. 

Data Limite 

30 de abril de 2017. 

Elegibilidade 

1. O pesquisador selecionado terá experiência em modelagem e medições de sistemas 

vibratórios, bem como conhecimento em ferramentas modernas de processamento de 

sinais utilizando o software Matlab; 

2. Conhecimento de propagação de ondas em estruturas "acopladas" em sistemas acústicos é 

desejado. 

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 

Os interessados devem entrar em contato por e-mail (mjbrennan0@btinternet.com). 

http://www.fapesp.br/oportunidades/desenvolvimento_de_um_correlacionador_de_sinais_para_o_mercado_brasileiro_de_deteccao_de_vazamentos/1457/
mailto:mjbrennan0@btinternet.com
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Contatos 

mjbrennan0@btinternet.com 

Home Page 

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

_mercado_brasileiro_de_deteccao_de_vazamentos/1457/ 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

Programa de Estágio Institucional na Bayer - 2º Semestre de 2017 

Descrição 

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas áreas de saúde e agricultura. Ela 

está sediada em Leverkusen, na Alemanha. 

O Programa de Estágio Bayer tem como principal objetivo identificar talentos que possam 

construir uma carreira sólida na companhia. Na Bayer, os estagiários participam de um programa 

de desenvolvimento, que inclui treinamentos formais, palestras e práticas que auxiliarão na 

formação e no desenvolvimento técnico e comportamental. O programa busca reforçar a atuação 

de maneira empreendedora e inovadora, estimulando o autodesenvolvimento e preparando os 

jovens profissionais para enfrentar desafios. 

Data Limite 

16 de abril de 2017. 

Elegibilidade 

Pré-requisitos para os candidatos: 

1. Alunos de curso superior (a partir do 3º semestre) dos cursos: Administração, Farmácia, 

Química, Engenharia Agronômica, Relações Internacionais, Engenharia de Produção, 

Comunicação Social, Propaganda e Marketing, Direito, Sistemas de Informação, 

Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Psicologia, Medicina 

Veterinária, Secretariado, Ciências Biológicas, dentre outros cursos; 

2. Desejável nível intermediário de inglês; 

3. Bons conhecimentos em Informática (Pacote Office); 

mailto:mjbrennan0@btinternet.com
http://www.fapesp.br/oportunidades/desenvolvimento_de_um_correlacionador_de_sinais_para_o_mercado_brasileiro_de_deteccao_de_vazamentos/1457/
http://www.fapesp.br/oportunidades/desenvolvimento_de_um_correlacionador_de_sinais_para_o_mercado_brasileiro_de_deteccao_de_vazamentos/1457/
https://carreiras.bayer.com.br/pt/trabalhando-na-bayer/jovens-talentos/programa-estagio/index.html
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4. Disponibilidade para estagiar de trinta a quarenta horas semanais. 

Benefícios 

1. Bolsa-auxílio; 

2. Assistência médica e odontológica; 

3. Seguro de vida; 

4. Vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localidade); 

5. Refeitório / Vale Refeição (dependendo da localidade); 

6. Mais Vantagens (programa de descontos para colaboradores da Bayer); 

7. Descontos nos medicamentos e produtos da linha Pet da Bayer. 

Forma de Solicitação 

Clique Aqui para se inscrever. 

Home Page 

https://carreiras.bayer.com.br/pt/trabalhando-na-bayer/jovens-talentos/programa-

estagio/index.html 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

https://site.vagas.com.br/IdCandSel.asp
https://carreiras.bayer.com.br/pt/trabalhando-na-bayer/jovens-talentos/programa-estagio/index.html
https://carreiras.bayer.com.br/pt/trabalhando-na-bayer/jovens-talentos/programa-estagio/index.html
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