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

Midea Carrier - Programa de Estágio 2016/2017
Descrição
Em 2011 a Midea, maior fabricante de eletrodomésticos do mundo, e a Carrier, empresa fundada
por Willis Carrier, inventor do ar-condicionado, se uniram em uma joint venture para produção e
distribuição de sistemas de climatização de ar e eletrodomésticos no Brasil, Argentina e Chile. O
resultado foi a criação da maior fabricante de condicionadores de ar da América Latina: a Midea
Carrier ABC JV (Midea Carrier).
Por meio do Programa de Estágio, a Midea Carrier está selecionando estagiários de cursos
técnicos e universitários que procuram iniciar a carreira com grandes desafios.

Data Limite
Fluxo contínuo.

Elegibilidade
Os interessados devem consultar os Requisitos do Programa para a vaga pretendida.

Benefícios
Os interessados devem consultar os Benefícios e Remuneração oferecidos para a vaga pretendida.

Forma de Solicitação
Os interessados devem candidatar-se Online.

Home Page
https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/mideacarrier/

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

OPORTUNIDADES
Embrapa Monitoramento por Satélite - Programa de Estágio de Complementação
Educacional
Descrição
A Embrapa Monitoramento por Satélite é uma unidade temática da Embrapa que atua na
viabilização de soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação em inteligência, gestão e
monitoramento territorial para a sustentabilidade e a competitividade da agricultura brasileira.
Criada em 31 de maio de 1989, está localizada em Campinas (SP), munícipio considerado
importante polo de ciência e tecnologia.
O Programa de Estágio de Complementação Educacional possui o objetivo de absorver novos
conhecimentos técnicos, científicos, pessoais e culturais, constituindo uma ação educativa
supervisionada por um profissional qualificado e que permite aos estudantes aplicar os
conhecimentos teóricos adquiridos na instituição de ensino em temas que tenham relação com
algum projeto de pesquisa, desenvolvimento ou inovação da Embrapa Monitoramento por
Satélite.

Data Limite
Fluxo contínuo.

Elegibilidade
1. Estudantes de nível médio, com idade superior a dezesseis anos completos;
2. Estudantes de graduação, a partir do 3º semestre;
3. Estudantes de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado),
vinculados a um projeto de pesquisa da Embrapa Monitoramento por Satélite.

Benefícios
1. Bolsa de complementação educacional: somente para a modalidade de estágio "não
obrigatório";
2. Seguro de vida em grupo;
3. Auxílio transporte (somente para a modalidade de estágio "não obrigatório");
4. Utilização de equipamentos e materiais e da biblioteca e mapoteca;
5. Recesso de trinta dias proporcional ao período trabalhado.

Forma de Solicitação
As inscrições dos candidatos serão feitas por meio do Cadastro de Currículos em banco de dados
da empresa.

OPORTUNIDADES
Contatos
cnpm.estagio@embrapa.br

Home Page
https://www.embrapa.br/monitoramento-por-satelite/estagios-e-bolsas

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

Embaixada do Japão no Brasil - Bolsa MEXT: Bolsa de Pesquisa e Pós-Graduação 2018
Descrição
O Governo do Japão, por meio do Ministério de Educação, Cultura, Esporte, Ciência e
Tecnologia (MEXT), por meio do Programa de Bolsa de Pesquisa e Pós-Graduação, oferece
bolsas de estudos para realização de pesquisas em universidades japonesas, dando aos
interessados a oportunidade de cursar mestrado e/ou doutorado, mediante aprovação no exame de
admissão da universidade japonesa. Inclui curso de língua japonesa nos seis primeiros meses do
programa, para os bolsistas que não têm domínio do idioma.
Nota: Os candidatos devem observar as Áreas de Pesquisa oferecidas em universidades
japonesas relacionadas à sua formação.

Data Limite
31 de maio de 2017.

Elegibilidade
Os candidatos devem:

OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.

Ter nacionalidade brasileira;
Possuir nível superior completo ou apto a se formar até junho de 2018;
Ter idade até 34 anos em 1º de abril de 2018;
Possuir conhecimento avançado da língua inglesa ou japonesa (necessário para
apresentações acadêmicas e redação de trabalhos e relatórios);
5. Ter disposição para aprender a língua japonesa e assistir aulas nesse idioma;
6. Estar apto física e mentalmente para desenvolver pesquisas em universidades japonesas;
7. Ter disponibilidade de embarque na primeira semana de abril, ou na primeira semana de
outubro de 2018.

Benefícios
1. Bolsa no valor de 143.000,00 ienes mensais (aproximadamente R$3.945,00 em março de
2017, para estudantes de pesquisa); 144.000,00 ienes mensais (para estudantes de
mestrado); 145.000,00 ienes mensais (para estudantes de doutorado). Dependendo da
região, o valor mensal poderá ser acrescido de 2.000,00 a 3.000,00 ienes;
2. Passagem de ida e volta, do aeroporto internacional mais próximo da residência do
estudante até o Aeroporto Internacional de Narita. Não estão inclusas taxas
aeroportuárias, taxas de embarque e transportes dentro do Japão;
3. Isenção de taxas acadêmicas.

Restrições
Excluem-se:
1. Candidatos com dupla nacionalidade japonesa;
2. Militares da ativa;
3. Estudantes que receberão bolsas de estudos de outras instituições durante o período de
recebimento da bolsa MEXT;
4. Ex-bolsistas do MEXT com menos de três anos de retorno, exceto ex-bolsistas de Língua
e Cultura Japonesa;
5. Brasileiros matriculados em universidades japonesas portadores do visto as college
student.

Forma de Solicitação
Os interessados devem consultar a seção Inscrição.

Observações
Um orientador de bolsas atenderá durante o período de inscrição para tirar dúvidas sobre o
processo de seleção. É necessário agendar antecipadamente por meio do telefone (61) 3442 4200.

OPORTUNIDADES
Contatos
(61)
cultural.japao@bs.mofa.go.jp.

3442

Home Page
http://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/pesquisa.html

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

4200.

