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Thermo Fisher
Scientific

Thermo Fisher Scientific - Oferece estágios nas áreas de
exatas, humanas e biológicas, como: Ciência da Computação,
Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Administração,
Economia, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e
Propaganda, Comunicação Social, Psicologia, Sistemas de
Informação, Química, Farmácia, Ciências Biológicas,
Engenharia Química, entre outros.

Estudantes Universitários

https://recrutamento.ciadees
tagios.com.br/thermofisher/

Fundo Setorial do
Audiovisual – FSA

CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA PRODECINE 03/2016)Busca selecionar, em regime de fluxo contínuo, de projetos de
comercialização de obras cinematográficas brasileiras de
produção independente de longa-metragem de ficção,
documentário ou animação, para exploração em todos os
segmentos de mercado, com destinação inicial ao mercado
doméstico de salas de exibição visando à contratação de
operações financeiras, exclusivamente na forma de
investimento.

Empresa distribuidora que
esteja registrada na ANCINE

http://www.brde.com.br/wpcontent/uploads/2016/10/Edi
tal_PRODECINE-03-2016.pdf

Empresa Brasileira
de Pesquisa
Agropecuária –
Embrapa

EMBRAPA - Oferece estágios de complementação educacional
para estudantes de nível médio e para estudantes
universitários nas áreas de Comunicação Social;
Administração; Letras; Tecnologia da Informação;
Biblioteconomia; Arquivologia; Artes Plásticas; Arte e
Educação; Desenho Industrial; Programação Visual e áreas
afins.

Entidades públicas ou privadas
https://www.embrapa.br/doc
responsáveis por intermediar os
uments/10180/1368564/Nor
programas de
ma_Estagio_Embrapa.pdf/62
estágio entre as instituições de
d296d9-286d-40e1-af79ensino e as partes concedentes
065a5751ecd8
do estágio.

15/09/2017

Vínculo empregatício
permanente junto a um
Edital Capes nº29/2017- Tem por objetivo selecionar
programa de Pós-Graduação em
projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos
Coordenação de
nível de doutorado, ter título de http://www.capes.gov.br/im
brasileiros e belgas vinculados a Instituições de Ensino
Aperfeiçoamento de
Doutor obtido há pelo menos 5 ages/stories/download/editai
Superior e/ou de Pesquisa, públicos ou privados, com o intuito anos, ter capacidade técnicoPessoal de Nível
s/19072017Superior – CAPES
científica adequada para o
de apoiar e fomentar o intercâmbio científico entre grupos de
Edital_29_CAPES_WBI.pdf
desenvolvimento do projeto e
pesquisa e desenvolvimento brasileiros e belgas.
apresentar equipe de trabalho
brasileira.
Vínculo empregatício
permanente junto a um
Edital Capes nº28/2017- Tem por objetivo selecionar
programa de Pós-Graduação em http://capes.gov.br/images/s
projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos
nível de doutorado, ter título de tories/download/editais/1907
brasileiros e portugueses vinculados a Instituições de Ensino
2017Doutor obtido há pelo menos 5
Superior (IES) e/ou de Pesquisa, públicas ou privadas, com o
anos, ter capacidade técnico- Edital_28_Fundacao_para_Ci
intuito de apoiar e fomentar o intercâmbio científico entre
encia_e_a_Tecnologia_científica adequada para o
grupos de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e
_FCT.pdf
desenvolvimento do projeto e
portugueses.
apresentar equipe de trabalho
brasileira.

22/09/17

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior – CAPES

29/09/17

Co-produção de Espetáculos Ibero-americanos das
Artes Cênicas- promover os Estados membros e, por meio de
Entidades ou instituições
públicas ou privadas, grupos e
ajudas financeiras, criar um espaço de integração para as
file:///F:/Meus%20document
Fundação Nacional
companhias de teatro, dança
Artes Cênicas com o objetivo de Fomentar a distribuição,
os/Downloads/ajudade Artes – Funarte circulação e promoção de ibero americanos, incentivar as cocontemporânea, circo
coproducao-17-18.pdf
profissionais e pessoas físicas
produções de espetáculos entre os órgãos públicos e/ou
ou jurídicas
privados da cena ibero-americana e promover a sua
apresentação no espaço cênico internacional.

03/10/2017

Chamada Fapesb/Sesab/CNPq/MS nº003/2017 - Apoiar
financeiramente projetos de pesquisa que promovam a
Fundação de Amparo
melhoria da qualidade da atenção à saúde no estado da Bahia,
à Pesquisa do Estado
representando significativa contribuição para o
da Bahia - FAPESB
desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação para
Saúde (CT&IS) no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS)

Doutor com currículo atualizado
na Plataforma Lattes; Ser o http://www.fapesb.ba.gov.br
coordenador da pesquisa; Ter /edital-0032017-programaanuência da instituição
pesquisa-para-o-sus-gestaoexecutora;
compartilhada-em-saudeTer produção científica ou
ppsusbatecnológica relevante, dentre
fapesbsesabcnpqms/
outras - vide edital,

03/10/2017

Proponente com currículo na
Chamada CNPq/Capes/MEC/MCTIC/Seped nº25/2017 Plataforma Lattes, atualizado
http://www.cnpq.br/web/gue
Feiras de Ciências e Mostras Científicas - Selecionar
até a data limite para
Conselho Nacional de
propostas para apoio financeiro a projetos que visem
st/chamadassubmissão da proposta;
Desenvolvimento
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico
publicas?p_p_id=resultadosp
curso superior completo;
Científico e
e tecnológico e inovação do País, bem como para o uso do
ortlet_WAR_resultadoscnpqp
coordenador do projeto;
Tecnológico - CNPq conhecimento científico como mecanismo de empoderamento
ortlet_INSTANCE_0ZaM&filtr
e vínculo formal com a
e transformação social, por meio da realização de Feiras de
o=abertas
instituição de execução do
Ciências e Mostras Científicas .
projeto.
Chamada CNPq/MCTIC/MEC nº15/2017 - Apoio a
projetos que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação por
meio da realização de Olimpíadas Cientificas de âmbito
nacional ou internacional sediada no Brasil.

Proponente com currículo
cadastrado na Plataforma
Lattes, ter
título de Doutor e ser o
coordenador do projeto;
Ter vínculo formal com a
instituição de execução do
projeto.

file:///D:/Meus%20document
os/Downloads/Chamada%20
Olimp%C2%BFadas%20201
7%20_Minuta%20final_.pdf

03/10/2017

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico - CNPq

04/10/2017

Edital Novembro Negro Edição 2017-Chamada Pública
n°002/2017 - Visa apoiar projetos, atividades e iniciativas
voltadas para o fortalecimento das políticas de promoção da
igualdade racial. Iniciativas que
Governo do Estado
http://www.sepromi.ba.gov.
valorizem os símbolos e significados dos ideais de luta,
da Bahia- Secretaria
liberdade e emancipação em referência ao mês do Novembro Organizações da Sociedade Civil br/arquivos/File/parteaedital.
de promoção da
Negro/Consciência Negra, a fim de fortalecer no âmbito do
pdf
Igualdade RacialEstado a promoção da igualdade racial, o combate à
SEPROMI/BAHIA
intolerância religiosa, o desenvolvimento sustentável dos
Povos e Comunidades tradicionais com foco na redução das
vulnerabilidades sócio-econômicas.

05/10/17

Chamada CNPq/Anvisa nº17/2017- Apoia projetos de
Agencia Nacional de
pesquisa que visem contribuir significativamente para o
Vigilância Sanitária –
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País
ANVISA
em Vigilância Sanitária.

Proponente com currículo
cadastrado na Plataforma
Lattes, ter
título de Doutor e ser o
coordenador do projeto;
Ter vínculo formal com a
instituição de execução do

http://resultado.cnpq.br/914
7058713622074

05/10/17

Pesquisadores de Instituições
Edital Capes nº38/2017 - Educação em Direitos
Humanos e Diversidades - tem o objetivo de aprofundar as de Ensino Superior -integrantes
http://capes.gov.br/bolsas/pr
análises acerca das relações, desdobramentos e implicações
do Pacto Universitário pela
Coordenação de
envolvendo a área, além de estimular a criação, o
Promoção do Respeito à
ogramas-especiais/educacaoAperfeiçoamento de
fortalecimento e a ampliação de áreas de concentração sobre Diversidade e da Cultura de Paz
em-direitos-humanosPessoal de Nível
esta temática em programas de pós-graduação stricto sensu.
e Direitos Humanos, que
diversidades
Superior – CAPES
possuam programas de pósgraduação

11/10/2017

Coordenador do projeto deve
ter vínculo empregatício
Edital Capes nº34/2017- Tem por objetivos
fortalecer a cooperação entre Instituições de Ensino Superior permanente com a Instituição
http://www.capes.gov.br/im
de Ensino Superior, ter título de
e/ou de Pesquisa do Brasil e do Canadá; Fomentar o
Coordenação de
ages/stories/download/editai
intercâmbio científico entre grupos de pesquisa e
Doutor obtido há pelo menos 4
Aperfeiçoamento de
s/08082017desenvolvimento brasileiros e canadenses; Fomentar a
anos, e deverá comprovar
Pessoal de Nível
Edital_34_DFATD.pdf
capacidade técnico-científica
Superior – CAPES mobilidade de docentes e de estudantes de pós-graduação no
nível de doutorado
adequada para o
desenvolvimento do projeto

11/10/17

12/10/17

Governo do Canadá

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior – CAPES

Empresas sociais e outras
instituições reconhecidas como http://www.fmcsv.org.br/ptSaving Brains - Objetiva conceder financiamento inicial para
br/o-queorganizações sem fins
ideias ousadas para produtos, serviços e modelos de
lucrativos e empresas com fins fazemos/pesquisas/Documen
implementação que protejam e cuidem do desenvolvimento
ts/regulamento_acervolucrativos. Os candidatos não
inicial do cérebro de uma forma sustentável.
site.pdf
podem ser entidades
governamentais.
O Projeto Regional de Mobilidade em Formação
Docente - apoia propostas que contribuam para a melhoria
Instituições que atuem com
da qualidade da educação por meio do fortalecimento da
https://drive.google.com/file/
formação docente na Argentina,
formação profissional docente na Argentina, no Brasil, no
d/0B0IYZyISx6yfVW9PMGtY
Paraguai e no Uruguai. Os projetos devem prever o
Brasil, Paraguai e Uruguai
Wkc0TE0/view
intercâmbio (visita ou recepção) de docentes ou outros
podem participar.
profissionais da educação e precisam envolver duas ou mais
instituições de formação de professores de diferentes países.

31/12/2017

31/12/2017

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Edital CAPES nº 75/2014 - Oferta de vagas em cursos
superiores na modalidade a distância no âmbito do Sistema
Universidade Aberta do Brasil
Programa SICONV 2629120170003

Cadastramento e aprovação
http://www.capes.gov.br/im
prévia de proposta no Sistema ages/stories/download/editai
SISUAB
s/Edital-075-2014-UAB.pdf

Instituições de Educação
Superior Públicas credenciadas
Proposta Voluntária/ Programa SICONV
2629120170001O - PARFOR PRESENCIAL é um Programa ao Ministério da Educação, que
apresentam Índice Geral de
emergencial que visa induzir e fomentar a oferta de vagas em
cursos de educação superior gratuitos para professores em Cursos - IGC com conceito igual
exercício na rede pública de educação básica, a fim de que
ou superior a 3 e que
obtenham a formação requerida na LDBEN
realizaram sua adesão formal
ao Programa.

* (Caso tenha alguma dificuldade para abrir os editais copie o endereço do link e cole no navegador)
Para mais informações: agespi@uesb.edu.br / (77) 3425-9304
Algumas das oportunidades aqui apresentadas foram pesquisadas com o auxílio do Sistema Financiar, da Fundação Arthur
Bernardes. O referido sistema é um software de busca, que divulga fontes de fomento nacionais e internacionais, em todas as áreas do
conhecimento. O Sistema é pioneiro em âmbito nacional por divulgar editais para projetos de pesquisa, ensino, extensão, tecnologia,
inovação, desenvolvimento social e meio ambiente. O acesso ao Sistema Financiar é liberado por meio de assinaturas institucionais,
para universidades, instituições de pesquisa, órgãos públicos, empresas e organismos não governamentais.

https://www.convenios.gov.
br/siconv/ConsultarPrograma
/ResultadoDaConsultaDeProg
ramaDeConvenioDetalhar.do
?id=34874

