UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
ASSESSORIA NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS INSTITUCIONAIS - AGESPI
OPORTUNIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
LIMITE DE
ENVIO

Noventa dias
antes do início
da atividade

Noventa dias
antes do início
da atividade

FINANCIADOR

OBJETO

QUEM PODE PROPOR

LINK DO EDITAL*

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico – CNPq

O programa de Auxílio Participação em Eventos
Científicos (AVG) - CNPq - Apoia a participação do
O candidato deverá ter título de
pesquisador com desempenho destacado em sua área de
doutor ou de livre docência,
http://www.cnpq.br/document
atuação em eventos científicos no exterior, tais como:
com o currículo atualizado na
s/10157/922d46e3‐c4a6‐43e4‐
Congressos e similares; Intercâmbio científico ou tecnológico; Plataforma Lattes e possuir o
9626‐5a04429bb2b3
Visitas de curta duração, para aquisição de conhecimentos
domínio no idioma do
específicos e necessários ao desenvolvimento da pesquisa
evento,visita ou intercâmbio;
científica ou tecnológica e/ou de inovação.

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico – CNPq

O candidato deverá ser
Auxílios de Curta Duração: Auxílio Pesquisador
pesquisador de comprovada
Visitante - Possibilita ao pesquisador brasileiro ou
qualificação e experiência com http://www.cnpq.br/document
estrangeiro, de reconhecida competência, a colaboração com
s/10157/128ba920‐77a7‐4748‐
o currículo atualizado na
grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de
97f5‐6cab3a4c6d40
Plataforma Lattes e possuir o
projetos/planos de trabalho de natureza científica, tecnológica
domínio no idioma do evento,
e/ou de inovação.
visita ou intercâmbio.

FLUXO
CONTÍNUO

Braskem

Programa de Patrocínios – Visa apoiar projetos que
abrangem os seguintes temas: Química; Ciência e Tecnologia;
Cultura; Esporte; Imagem do plástico; Meio ambiente;
Responsabilidade social; Técnicos; Comerciais.

FLUXO
CONTÍNUO

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico - CNPq

Ciência Importa Fácil: Credenciamento de
Pesquisadores para Importação - É um serviço de
credenciamento pelo CNPq, de pesquisadores de todo o país,
para facilitar e agilizar a importação de bens destinados às
pesquisas científicas e tecnológicas por eles coordenadas.

Mercado e/ou cadeias de
atuação da Braskem;
http://www.braskem.com.br
Comunidades e região do
/patrocinios
entorno; Meio acadêmico;
Sociedade; Formadores de
opinião
Todos os pesquisadores, com
título de doutor ou perfil
http://www.cnpq.br/web/guest
científico e/ou tecnológico
/apresentacao‐importacao‐
equivalente, vinculados a
para‐pesquisa
instituições ou centros de
pesquisa credenciados pelo
CNPq

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

Dow Chemical
Company

Banco Itaú S.A.

Programa de Estágio – Produzir inovações com base no
valor das ciências químicas, físicas e biológicas, ajudando a
desenvolver soluções para os mais desafiadores problemas
mundiais, como a necessidade de água potável, a geração e
conservação de energia limpa e o aumento da produção
agrícola.

O candidato deverá estar
cursando seguintes cursos:
administração, ciências
contábeis; comércio exterior;
comunicação; Economia;
engenharias ; marketing;
química; relações
internacionais; sistemas de
informação

http://www.dow.com/brasil/ca
rreiras/trabalhe‐
conosco/programa‐de‐
estagio.htm

Pesquisadores/professores
vinculados a Instituição de
Ensino Superior, Instituto de
Ciência e Tecnologia, Escola
Pública da Rede Municipal de
Ensino ou Escola Pública da
Rede Estadual de Ensino do
estado da Bahia

http://www.fapesb.ba.gov.br/li
nha‐de‐fomento‐olimpiadas‐de‐
ciencias/

Estudantes Universitários

https://recrutamento.ciadeesta
gios.com.br/thermofisher/

Programa de Estágio da Rede de Agências – O projeto
O candidato deverá esta
prioriza o desenvolvimento de competências comerciais. O
matriculado no curso de:
candidato terá a oportunidade de vivenciar a rotina da rede de
Administração de Empresas; https://www.itau.com.br/carrei
agências que está esperando para desafiá-lo a aprimorar as
Marketing; Ciências Contábeis; ra/programas/estagio‐corp/
suas habilidades. A Rede de Agências está esperando o
Economia; Relações Públicas;
talento dos candidatos para desafiá-lo a aperfeiçoar as
Comunicação; Publicidade.
habilidades essenciais para o destaque na carreira.

FLUXO
CONTÍNUO

Popciências 2017 - Olimpíadas de Ciências – Visa
oportunizar a aproximação entre os estudantes do Ensino
Fundação de Amparo à Básico das escolas públicas e professores da área de Ciência,
Pesquisa do Estado da
Tecnologia e Inovação. A iniciativa busca promover a
Bahia - FAPESB
popularização das Ciências no estado da Bahia, por meio do
apoio financeiro para a execução de Olimpíadas nas áreas de:
Matemática, Física, Química, Biologia.

FLUXO
CONTÍNUO

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.

FLUXO
CONTÍNUO

Fundo Setorial do
Audiovisual – FSA

CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA PRODECINE 03/2016) Busca selecionar projetos de comercialização de obras
Empresa distribuidora que
cinematográficas brasileiras de produção independente de
esteja registrada na ANCINE
longa-metragem de ficção, documentário ou animação.

http://www.brde.com.br/wp‐
content/uploads/2016/10/Edit
al_PRODECINE‐03‐2016.pdf

FLUXO
CONTÍNUO

01/11/17

03/11/17

03/11/17

03/11/17

EMBRAPA - Oferece estágios de complementação
Entidades públicas ou privadas
educacional
para estudantes de nível médio e para estudantes responsáveis por intermediar
Empresa Brasileira de
universitários nas áreas de Comunicação Social;
programas de
Pesquisa
Administração;
Letras; Tecnologia da Informação;
estágio entre as instituições de
Agropecuária –
Biblioteconomia; Arquivologia; Artes Plásticas; Arte e
ensino e as partes concedentes
Embrapa
Educação; Desenho Industrial; Programação Visual e áreas
do estágio.
afins
Bist - Probista: Programa de Bolsas de Pós-Doutorado –
Tem como objetivo aumentar seus níveis de colaboração para
Os pedidos de candidaturas
construir juntos um projeto científico conjunto. A sua força
estarão abertos a todos, mas
baseia-se nas capacidades de investigação dos centros e no
critérios de elegibilidade
Programa-Quadro da
seu potencial de promover pesquisas excelentes em um
especiais e um procedimento
União Europeia.
ambiente multidisciplinar e de ponta. Empenhados no
de avaliação de múltiplos
desenvolvimento e no treinamento de cientistas para
passos, será aplicado.
maximizar o impacto científico na sociedade.

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior – CAPES

Organização das
Nações Unidas no
Brasil – ONUBR

Associação Brasileira
de Capacitadores de
Recursos - ABCR

Prêmio Pesquisador Emérito
Edital nº 33/2017
destina-se a reconhecer as
Prêmio VALE-CAPES de tecnologia e Inovação - Tem
contribuições de pesquisador
como objetivo premiar os pesquisadores cujos trabalhos sejam
com mais de 10 anos de
reconhecidos internacionalmente, bem como destacar a
atuação profissional e Prêmio
relevância e aplicação efetiva em problemas reais da
Jovem Pesquisador destinado a
sociedade, com premiações nas categorias “Pesquisador
pesquisador com até trinta e
Emérito” e “Jovem Pesquisador”.
cinco (35) anos de idade.
Programa Jovens Líderes – Visa convocar jovens para
defender os objetivos, de maneiras mais acessíveis e
confiáveis em diferentes contextos; promover formas
inovadoras de envolver seus públicos e colegas na advocacia e
Jovens entre 18 à 30 anos
na realização dos Objetivos e que contribua para uma
confiança cerebral de jovens líderes que apoiam a ONU e
parceiros para momentos-chave e iniciativas relacionadas aos
Objetivos
Porto Seguro: Projetos de música e artes cênicas - Tem
Proponentes com projetos que
o intuito de descobrir e valorizar o potencial de novos talentos
sigam os segmentos de
e promover a descentralização da cultura e a democratização
Criatividade e objetividade do
da arte com qualidade. Para 2018 estamos focando nossas
projeto, Abrangência geográfica
parcerias em peças teatrais e eventos musicais que tenham
e Viabilidade do projeto
temporada pelo Brasil todo.

https://www.embrapa.br/docu
ments/10180/1368564/Norma
_Estagio_Embrapa.pdf/62d296
d9‐286d‐40e1‐af79‐
065a5751ecd8

https://bist.slideroom.com/#/lo
gin/program/36989

http://www.capes.gov.br/imag
es/stories/download/editais/Ed
ital_33_Premio‐Vale‐CAPES‐de‐
Tecnologia‐e‐Inovacao_Edicao‐
2017.pdf

https://nacoesunidas.org/on
u-procura-jovens-lideresimpulsionar-implementacaoobjetivos-globais/

https://www.portoseguro.co
m.br/a-portoseguro/iniciativas-portoseguro/incentivo-acultura/politica-de-patrocinioe-apoio-cultural

06/11/17

06/11/17

07/11/17

08/11/17

Bolsa de Pós-Doutorado em Cardiologia - está disponível
para atuação no projeto ''Agregação e Antiagregação
Plaquetária em Pacientes com Doença Arterial Coronária'', no
Fundação de Amparo à Instituto do Coração (InCor/HCFMUSP). O bolsista selecionado O bolsista deve ter experiência
Pesquisa do Estado da estará envolvido em diversos projetos, nos quais estão sendo prévia em biologia, fisiologia e
Bahia – FAPESB
analisados mecanismos de agregação e de antiagregação
fisiopatologia da plaqueta.
plaquetária em diferentes cenários e populações portadoras
de doença coronária aterosclerótica: aterosclerose subclínica,
doença coronária estável e síndromes coronárias agudas.
Chamada CNPq/MTb-SENAES Nº 27/2017 Incubadoras
de Empreendimentos Econômicos Solidários - Visa
Conselho Nacional de
apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
Desencolvimento
extensão de incubadoras tecnológicas de Empreendimentos
Científico e
Econômicos Solidários (EES) que visem a contribuir
Tecnológico- CNPq
significativamente para o desenvolvimento científico e
tecnológico e a inovação do País nas áreas de economia
solidária e incubação tecnológica.

Possuir titulação mínima de
mestre e experiência em
economia solidaria,
desenvolvimento territorial,
tecnologia social, geração de
trabalho e renda.

Saúde Pública Europeia (Europubhealth +): Bolsas de
Experiência em sensoriamento
Mestrado para Estudantes Não-Europeus 2018/2020 remoto e GIS (Geographic
Fundação de Amparo à É um curso de dois anos em tempo integral de saúde pública
Information Systems) aplicados
Pesquisa do Estado da e entregue por seis universidades européias que levam a um
aos seguintes temas – Ciências
Bahia - FAPESB
duplo mestrado reconhecido. Os bolsistas podem estudar em
Naturais, Ecologia, Ciências do
pelo menos duas escolas de saúde pública de renome na
Solo e dos Recursos Naturais;
Europa em até três línguas.

Plano Nacional do Livro
e da Literatura – PNLL

Prêmio Off Flip de Literatura 2018 - Literatura
Infantojuvenil – Tem por objetivos estimular a criação
literária em língua portuguesa, divulgar os trabalhos e
viabilizar a ida dos autores vencedores a Paraty durante o
período da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP)

Autores maiores de 16 anos de
qualquer nacionalidade
residentes no Brasil

http://www.fapesp.br/oport
unidades/agregacao_e_antia
gregacao_plaquetaria_em_p
acientes_com_doenca_arteri
al_coronaria/1636/

file:///D:/Meus%20documentos
/Downloads/CHAMADA_IEES_2
7_2017.pdf

http://www.fapesp.br/oport
unidades/mapeamento_da_d
istribuicao_espacial_das_lag
oas_alcalinas_do_pantanal_b
rasileiro_por_meio_de_senso
riamento_optico_e_interfero
metrico/1781/

http://www.premiooffflip.net/

10/11/17

10/11/17

14/11/17

16/11/17

Bolsa de Pós-Doutorado em Matemática Aplicada na
USP 2017 (Código nº1779) – Está disponível para atuação
no projeto ''Estrutura de dados eficiente para representação
É necessário que o candidato
Fundação de Amparo à de triangulações'', visando estudar a representação topológica
http://www.fapesp.br/bolsas/p
tenha título de doutor em
Pesquisa do Estado da
de triangulações por estruturas de dados eficientes. Uma
d
Matemática Aplicada, Ciência
Bahia - FAPESB
estrutura de interesse particular é a GEM (Graph-Encodedda Computação ou áreas afins.
Manifod), por sua simplicidade e generalidade para dimensões
arbitrárias. Entretanto essa estrutura possui restrições
relacionadas a certas propriedades de coloração de grafos.
Chamamento Público MS- SCTIE-Decit/ MCTICSEPEDDEPPD/ CNPq Nº 14/2017 – Prospecção de
ensaios clínicos e pré-clínicos – O objetivo é Identificar
Conselho Nacional de
ensaios pré-clínicos concluídos, ou em fase de conclusão, e
Desenvolvimento
ensaios clínicos fases I, II ou I/II, em andamento ou
Científico e
finalizados, que apresentem potencial de desenvolvimento de
Tecnológico – CNPq
tecnologias em saúde estratégicas para o SUS e que
contribuam com o complexo industrial da saúde, para eventual
financiamento.

Caixa Econômica
Federal – CEF

CEF - Programa de Estágio 2017: Direito - Estão abertas
as inscrições para o processo de cadastramento que visa ao
preenchimento de vagas do Programa de Estágio na área de
Direito, para regiões que não possuem candidatos aprovados
na lista de classificação dos processos anteriores.

Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação
(ICT) ou empresa cadastrada
no Diretório de Instituições do
CNPq e um proponente com
título de doutor, com currículo
cadastrado na Plataforma
Lattes e ser obrigatoriamente o
coordenador do projeto.

file:///C:/Documents%20and
%20Settings/AGESPI/Meus
%20documentos/Downloads
/Chamamento_PUBLICACAO.
pdf

http://www.ciee.org.br/port
Podem cadastrar-se os
al/estudantes/pe/pseletivo/i
estudantes do curso de Direito
ndex_caixa_processodo 7º ao 9º semestre.
continuo_direito.asp

Bolsa de Pós-Doutorado em Reumatologia - Está
Os candidatos deverão ter
disponível para atuação no projeto ''Avaliação de Parâmetros conhecimento e experiência na
do Metabolismo Ósseo por HR-pQCT e Histomorfometria em aquisição e análise de imagens
Fundação de Amparo à
Pacientes com Artrite Reumatoide e com Artrite Idiopática
obtidas por esta metodologia
http://www.fapesp.br/bolsas/p
Pesquisa do Estado da Juvenil: Associação com Variáveis Clínicas e Genéticas''. A vaga
na região de
d
é na área de metabolismo ósseo e avaliação de erosões ósseas
Bahia - FAPESB
metacarpofalangeanas;
em doenças reumatológicas (artrite reumatoide) por HR-pQCT Exige-se o título de doutor ou
(Tomografia Computadorizada Quantitativa Periférica de Alta
título equivalente para
Resolução).
estrangeiros.

16/11/17

16/11/17

Os candidatos deverão ter
Bolsa de Pós-Doutorado em Genética na USP - Está
conhecimento técnico na
disponível para atuação no projeto ''Avaliação de Parâmetros
extração
de RNA, análise de
Fundação de Amparo à
do Metabolismo Ósseo por HR-pQCT e Histomorfometria em transcriptoma e processamento
Pesquisa do Estado da
Pacientes com Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil:
de dados utilizando-se
Bahia - FAPESB
Associação com Variáveis Clínicas e Genéticas, com ênfase
softwares específicos; Exige-se
para análise de transcriptoma e bioinformática.
o título de doutor para
brasileiros
Bolsa de Pós-Doutorado em Nefrologia Experimental O aluno deve ter conhecimento
na Unifesp – Está disponível para atuação no projeto
em modelos experimentais em
Fundação de Amparo à ''microRNAs, vesículas extracelulares e células tronco: papel
nefrologia, extração de
Pesquisa do Estado da
fisiológico, fisiopatológico e potencialidade terapêutica em
vesículas extracelulares e
Bahia - FAPESB
doenças renais. O bolsista irá atuar com modelos
cultivo de células-tronco, bem
experimentais de doenças renais, microRNAs, células-tronco e como experiência em biologia
vesículas extracelulares.
molecular.

http://www.fapesp.br/bolsas
/pd

http://www.fapesp.br/oport
unidades/micrornas_vesicula
s_extracelulares_e_celulas_t
ronco_papel_fisiologico_fisio
patologico_e_potencialidade
_terapeutica_em_doencas_r
enais_/1785/

17/11/17

Os candidatos devem possuir
Bolsa de Pós-Doutorado em Problemas de Controle
um diploma de doutorado
para Sistemas Lineares com Salto Markov na USP 2017 relacionado a pelo menos um
Fundação de Amparo à
- Está disponível para estudar problemas de controle para
dos seguintes tópicos: Controle
Pesquisa do Estado da sistemas lineares com salto Markov (MJLS), considerando o
e Engenharia de Sistemas;
Bahia – FAPESB
caso em que o processo de Markov toma valores em um
Automação; Robótica;
espaço de estado geral, nos Departamento de
Engenharia Elétrica; Eletrônica;
Mecatrônica; Matemática (pura
Telecomunicações e Controle (PTC)
ou aplicada); Estatística;

http://www.fapesp.br/oport
unidades/instituto_nacional_
de_ciencia_e_tecnologia_par
a_sistemas_autonomos_coop
erativos__aplicados_a_segur
anca_e_meio_ambiente/178
6/

17/11/17

Bolsa de Treinamento Técnico 3 em Biologia Molecular
- Está disponível para atuação no projeto ''Leishmaniose
visceral: abordagens genômicas para análise molecular
integrada do hospedeiro e do parasito''. O bolsista será
Fundação de Amparo à
Interessados devem ser
treinado para usar diferentes técnicas de Biologia Molecular
Pesquisa do Estado da
graduados ou estarem prestes
voltadas para a manipulação de RNA e DNA de amostras de
Bahia - FAPESB
a concluir curso de graduação.
leishmanioses, analisar dados de sequências biológicas e
preparar diferentes soluções e meios de cultura. As atividades
desempenhadas darão suporte para a manutenção do
laboratório.

http://www.fapesp.br/oport
unidades/leishmaniose_visce
ral_abordagens_genomicas_
para_analise_molecular_inte
grada_do_hospedeiro_e_do_
parasito/1784/

19/11/17

22/11/17

23/11/17

27/11/17

Associação Brasileira
de Capacitadores de
Recursos – ABCR

Doação de Recursos - objetivo de expandir e maximizar o
seu impacto social, a SOMOS Educação está lançando editais
públicos para selecionar projetos incentivados na Lei
Rouanet e Lei do Esporte, além de projetos aprovados
em Fundos Municipais da Criança e do Adolescente.

Quaisquer pessoas, entidades,
https://drive.google.com/file
instituições, fundações,
/d/0B8Dr9OgQmgo2NWZsb0
empresas ou entidades
xwT2E3d2M/view
governamentais.

Bolsa de Pós-Doutorado em Patologia Cardiovascular O profissional a ser selecionado
na USP 2017 - Está disponível para atuação no projeto
deverá ter Doutorado
''Estudos de mecanismos de ativação e ação das MMP2 e
finalizado, formação em
Fundação de Amparo à
ADAM17: identificação de proteínas reguladoras, vias de
Ciências com ênfase em
Pesquisa do Estado da
produção de oxidantes, epigenética e alvos proteolíticos'', no patologia cardiovascular, além
Bahia – FAPESB
Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica,
de sólidos conhecimentos em
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (Forp) /
patologia básica, doenças
Universidade de São Paulo.
cardiovasculares e bioquímica.

http://www.fapesp.br/oport
unidades/estudos_de_mecan
ismos_de_ativacao_e_acao_
das_mmp2_e_adam17_ident
ificacao_de_proteinas_regula
doras_vias_de_producao_de
_oxidantes_epigenetica_e_al
vos_proteoliticos/1793/

Ministério do Esporte

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) – Tem o
objetivo de democratizar o lazer e o esporte recreativo, a
Entes públicos (estaduais,
partir de três iniciativas fundamentais: implementação e
municipais e distrital) e de
http://www.esporte.gov.br/a
desenvolvimento de núcleos; formação continuada de
instituições públicas (federais, rquivos/snelis/2017/edital_0
2_2017_PELC.pdf
gestores, agentes sociais de lazer e esporte; e monitoramento
estaduais, municipais e
e avaliação da política de esporte e lazer de forma continuada
distritais)
envolvendo gestores.

Financiadora de
Estudos e Projetos
(Finep)

órgão ou entidade da
Chamada Pública Conjunta Finep e NRC (National
administração
pública direta ou http://www.finep.gov.br/ima
Research Council of Canada) – Tem como objetivo apoiar
ges/chamadasprojetos de desenvolvimento de produtos diagnósticos para a indireta ou pessoa jurídica de
publicas/2017/28_08direito privado sem fins
saúde humana, realizados conjuntamente entre empresas
2017_Chamada_NRC_FINEP.
lucrativos legalmente
canadenses e Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica
pdf
constituída sob as leis
(ICTs) brasileiras associadas a empresas também brasileiras.
brasileiras

30/11/17

A vaga destina-se a
Bolsa de Treinamento Técnico 5 (TT-5) em
profissionais graduados,
Bioinformática 2017 – Está disponível para atuação no
especialistas em TI com pelo
projeto ''Estudos da diversidade microbiana no Parque
menos cinco anos de
http://www.fapesp.br/oport
Fundação de Amparo à
Zoológico de SP'', no Instituto de Química da Universidade de experiência após a graduação unidades/estudos_da_diversi
Pesquisa do Estado da
São Paulo. Trata-se de projeto de exploração de microbiomas
ou título de doutorado, sem dade_microbiana_no_parque
Bahia – FAPESB
_zoologico_de_sp/1747/
por meio de metagenômica. O bolsista terá tarefas diversas de vínculo empregatício, e tem
processamento computacional dos dados de sequenciamento
dedicação de 16 a 40 horas
de DNA gerados no projeto.
semanais às atividades de
apoio ao projeto de pesquisa.

30/11/17

Professor/Pesquisador com
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 31/2017 Programa
título de doutor, ser professor
CAPES-HARVARD Professor/pesquisador visitante
http://www.capes.gov.br/imag
efetivo estável de uma IES
Júnior - Tem como objetivos Incentivar o intercâmbio de
es/stories/download/editais/Mi
brasileira pública ou ser
conhecimento entre professores e pesquisadores do Brasil e
professor efetivo com, pelo nuta_Chamada_ProfVis_Harvar
da Universidade de Harvard, contribuir para o estreitamento
d_2017_07‐26.pdf
menos, de três anos de vínculo
dos laços institucionais entre IES brasileiras e a Universidade
empregatício com IES brasileira
de Harvard e estimular a realização de pesquisas conjuntas
privada

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior – CAPES

30/11/17

Bolsa de Treinamento Técnico 2 (TT-2) em
Profissionais com curso técnico
Biotecnologia 2017 – Está disponível para atuação no
em Química ou Biotecnologia
http://www.fapesp.br/oport
Fundação de Amparo à projeto ''Scale up de um processo de produção de enzima'', no ou que sejam graduandos do
unidades/scale_up_de_um_
Pesquisa do Estado da
Piaram em Campinas. A oportunidade prevê dedicação de
último ano em Quimica,
processo_de_producao_de_e
Bahia – FAPESB
dezesseis a quarenta horas semanais às atividades de apoio ao
Biologia ou Engenharia de
nzima/1789/
Alimentos, Ciência de alimentos
projeto de pesquisa
ou Engenharia Química;

30/11/17

Bolsa de Pós-Doutorado em Metabolismo de
Protozoários – Está disponível para atuação no projeto ''O
Fundação de Amparo à papel biológico de aminoácidos e seus metabólitos derivados
Pesquisa do Estado da em Trypanosoma cruzi''. O projeto abordará a relação entre o
Bahia - FAPESB
metabolismo dos aminoácidos ramificados Leu, Ile e Val e a
sua relação com a bioenergética e a diferenciação celular em
Trypanosoma cruzi.

PhD ou grau equivalente, em
área de Biologia Celular.
Porém, candidatos com
formação em Biologia
Molecular, Bioquímica,
Microbiologia, ou outras áreas
análogas também serão
considerados

http://www.fapesp.br/270

http://www.fapesp.br/oport
unidades/bioluminescencia_
Ser doutor dentro dos últimos
de_artropodes_diversidade_
três anos; com experiência
biologica_e_molecular_orige
requerida em expressão
m_bioquimica_e_anatomica_
heteróloga de proteínas em
evolucao_estrutural_funcion
diferentes sistemas (leveduras,
al_e_engenharia_de_protein
insetos e, possivelmente,
as_bioluminescentes_aplicab
mamíferos).
ilidade_biotecnologica_ambi
ental_e_educacional/1751/

01/12/17

Bolsa de Pós-Doutorado em Bioquímica na UFSCar
2017 – Para atuação no projeto ''Bioluminescência de
artrópodes: diversidade biológica e molecular; origem
Fundação de Amparo à
bioquímica e anatômica; evolução estrutural/funcional e
Pesquisa do Estado da
engenharia de proteínas bioluminescentes; aplicabilidade
Bahia - FAPESB
biotecnológica, ambiental e educacional'', no Laboratório de
Bioquímica e Biotecnologia de Sistemas Bioluminescentes no
CCTS da UFSCar.

10/12/17

Bolsas de Treinamento Técnico 3 (TT-3) em Bioquímica
na Unicamp 2017 – Estão disponíveis para atuação no
Graduação concluída ou prestes
a concluir; Conhecimento
projeto ''Centro de Biologia Química de Proteínas Quinases:
básico em química, conceitos
alavancando desenvolvimento de fármacos através de
Fundação de Amparo à
microbiológicos e
pesquisa de acesso aberto'', no Structural Genomics
Pesquisa do Estado da
Consortium (SGC) da Unicamp. O estudante deve ter interesse processamento da informação
Bahia – FAPESB
genética (pH, cálculos de
em aprender regras de biossegurança, técnicas de
concentração, conceitos
esterilização de material geral ou de cultura celular,
DNA/RNA).
catalogação sistemática de reagentes, células, vetores e
proteínas (data entry), realização de controle de qualidade.

12/12/17

Pessoas físicas que sejam
pesquisadores, cientistas ou
CHAMADA PRÊMIO INTERNACIONAL FIOCRUZ /
médicos experimentais e
O Instituto de Pesquisa
http://www.premiofiocruzser
SERVIER - Tem por objetivo promover e incentivar a
reconhecidos nacionalmente
Servier e a Fundação
vier.com.br/donw/premio_fio
pesquisa fundamental com forte potencial terapêutico para o e/ou internacionalmente pela
cruz_servier.pdf
Oswaldo Cruz - Fiocruz
benefício de pacientes acometidos com doenças neurológicas. sua grande contribuição para a
descoberta biomédica com alto
potencial terapêutico.

15/12/17

Fundo Setorial do
Audiovisual (FSA)

Chamada Pública BRDE/FSA PRODECINE 12/2017 Destina-se à seleção, por intermédio de concurso público, de
propostas para investimento do Fundo Setorial do Audiovisual
(FSA) em projetos de obras cinematográficas de longametragem, nos gêneros ficção, documentário ou animação,
em regime de coprodução com o México.

http://www.fapesp.br/oport
unidades/centro_de_biologia
_quimica_de_proteinas_quin
ases_alavancando_desenvolv
imento_de_farmacos_atrave
s_de_pesquisa_de_acesso_a
berto/1790/

Podem ser inscritos projetos
http://www.brde.com.br/wpque se encontrem nas etapas
content/uploads/2017/10/Edi
de desenvolvimento e prétal_PRODECINE-12produção, desde que as
2017_Retifica%C3%A7%C3
filmagens da obra ainda não
%A3o01.pdf
tenham sido iniciadas.

15/12/17

Théâtre de la Ville

Danse Élargie 2018 - O objetivo do projeto é buscar
inovação, criatividade e o futuro da arte, como um todo.
Aberto a artistas das áreas de dança, artes visuais, teatro,
música, arquitetura, cinema, design e outros, de todas as
nacionalidades, o projeto busca obras que devem conter pelo
menos três intérpretes e uma duração máxima de dez
minutos.

A competição está aberta a
artistas de todas as
nacionalidades e idades,
independentemente da
disciplina artística principal ou
original (artes visuais, teatro,
dança, música, arquitetura,
design)

http://www.danseelargie.com/en

Graduados na área de
biológicas (sem reprovações
em seu histórico escolar)

http://www.fapesp.br/oport
unidades/anticorpos_monocl
onais_recombinantes_para_
uso_terapeutico/1791/

15/12/17

Bolsa de Treinamento Técnico 3 (TT-3) em Biologia
Fundação de Amparo à Molecular no Instituto Butantam 2017 - Está disponível
Pesquisa do Estado da
para atuação no projeto ''Anticorpos monoclonais
Bahia – FAPESB
recombinantes para uso terapêutico'', Laboratório de
Biofármacos em Células Animais do Instituto Butantam.

22/12/17

Bolsa de Treinamento em Epideomologia Molecular da Ter título de Doutor em área
Fundação de Amparo à
Malária - Está disponível para atuação no projeto ''Bases
correlata do projeto. (exemplo: http://www.fapesp.br/bolsas/p
Pesquisa do Estado da
d
científicas para a eliminação da malária residual na Amazônia Epidemiologia, Saúde Pública,
Bahia - FAPESB
brasileira''
Parasitologia, Estatística)

31/12/2017

31/12/2017

08/01/2018

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Consórcio Erasmus
Mundus

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
s/Edital-075-2014-UAB.pdf
SISUAB

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

https://www.convenios.gov.
br/siconv/ConsultarPrograma
/ResultadoDaConsultaDePro
gramaDeConvenioDetalhar.d
o?id=34874

Mecânica Computacional (MSCM): Bolsas Mestres para
Estudantes Não-UE 2018/2020 - O Programa visa
Mantenha um diploma de
proporcionar aos alunos as habilidades para a modelagem, ensino superior (Batchelor, pelo
http://www.cimne.com/vpag
formulação, análise e implementação de ferramentas de
menos três anos de Programa)
e/2/31/what-issimulação para problemas de engenharia avançados, bem
em Engenharia ou em
mcm/Program
como habilidades para a compreensão dessas abordagens no Matemática Aplicada, Física ou
contexto mais amplo de negócios e inovação.
um assunto científico similar.

11/01/2018

31/01/2018

31/01/2018

02/03/2018

Consórcio Erasmus
Mundus

Saúde Pública Europeia (Europubhealth +): Bolsas de
Mestrado para Estudantes Não-Europeus 2018/2020 Estudantes com perfis diversos
É um curso de dois anos em tempo integral de saúde pública
mas complementares, obtidos https://www.europubhealth.
e entregue por seis universidades européias que levam a um
org/
de: Saúde / ciências médicas
duplo mestrado reconhecido. Os bolsistas podem estudar em
,Ciências sociais e Engenharias.
pelo menos duas escolas de saúde pública de renome na
Europa em até três línguas.

Consórcio Erasmus
Mundus

Bacharel ou equivalente
reconhecido de uma instituição
credenciada em engenharia
Engenharia de Segurança contra Incêndio (IMFSE):
civil / estrutural / mecânica /
bolsas de mestrado para estudantes que não sejam eu
elétrica / química / industrial,
2018/2020 – É um programa de mestrado educacional em
http://www.imfse.ugent.be/i
ciências dos materiais, química,
ndex.asp
tempo integral de dois anos, criado no âmbito Erasmus +,
física, física aplicada,
oferecendo um mestrado comummente reconhecido
arquitetura, urbanismo e
comumente organizado por seis universidades.
ordenamento do território ou
uma disciplina relacionada;
Proficiência na língua inglesa.

Os candidatos devem possuir
Sistemas de Computação Incorporados (EMECS):
pelo
menos um B.Sc. grau (ou
Bolsas Mestres para Estudantes Não-UE 2018/2020 - É
equivalente)
em Engenharia
projetado para educar graduados de licenciado em Engenharia
http://mundus.eit.uniConsórcio Erasmus
Elétrica,
Engenharia
Elétrica e de Computadores e Ciências da Computação,
kl.de/index.php?id=24
Mundus
Informática,
Ciência
da
Matemática, bem como graduados de disciplinas relacionadas
Computação ou um programa
para se tornarem especialistas no campo de Sistemas de
relacionado e fluência em
Computação Incorporados.
inglês
Prêmio Mercosul de Ciências e Tecnologia - Visa
reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes,
Inovação tecnológica; Geração
jovens pesquisadores e equipes de pesquisa que representem
de startups e aceleradoras;
potencial contribuição para o desenvolvimento científico e
Conselho Nacional de
Gestão da Inovação; Modelos e
tecnológico dos países membros e associados ao Mercosul;
Desenvolvimento
propostas de ambiente gerador http://www.premiomercosul.c
incentivar a realização de pesquisa científica e tecnológica e a
npq.br/web/pmct/regulamento
de idéias, ; Ferramentas e
Científico e
inovação no Mercosul, e contribuir para o processo de
treinamentos facilitadores da
Tecnológico - CNPq
integração regional entre os países membros e associados,
criação e manutenção de uma
mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços
cultura empreendedora na
no campo do desenvolvimento científico e tecnológico no
empresa ou instituição.
Mercosul.

Edital Capes nº36/2017 – Com o objetivo de: Conceder
bolsas para pesquisadores altamente qualificados que
possuam vínculo, empregatício ou não, em Instituições de
Ensino ou Pesquisa no Brasil, promover o aprimoramento
profissional/acadêmico por meio do desenvolvimento de
atividades de pesquisa em Instituição de Ensino e Pesquisa
estrangeira, por pesquisadores doutores e entre objetivos.

31/03/2018

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

30/06/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO/CNPq nº 001/2017 - Tem por
Conselho Nacional de
objeto receber propostas de Pessoas Jurídicas de direito
Desenvolvimento
privado, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse
Científico e
em aportar recursos voltados ao financiamento de projetos de
Tecnológico - CNPq
ciência, tecnologia e inovação.

31/07/2018

Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz)

Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente (Obsma): 9ª
Edição - É um projeto educacional, bienal, voltado para
alunos e professores da educação básica. A Obsma tem como
finalidade estimular projetos, ações e atividades educativas
voltadas para os temas transversais Saúde e Meio Ambiente.

30/09/2018

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES)

BNDES Saúde - Atendimento SUS – É uma linha de
financiamento a instituições de saúde para aumento e
fortalecimento da capacidade de atendimento do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Ter título de Doutor,
http://www.capes.gov.br/im
Nacionalidade brasileira ou,
ages/stories/download/editai
quando estrangeiro possuir o
s/14082017-Edital-36-2017visto permanente de residência
HUMBOLDT.pdf
no Brasil e fluência em inglês.

Pessoas jurídicas de direito
privado, com ou sem fins
lucrativos, brasileiras ou
estrangeiras.

http://cnpq.br/documents/1
0157/4031155/Chamamento
_CNPq-CORI_001-2017.pdf

Estudantes (com professores
responsáveis) do Ensinos
Fundamental II ou Médio,
incluindo a modalidade
Educação de Jovens e Adultos
(EJA).

http://www.olimpiada.fiocru
z.br/

Projetos de investimento
https://www.bndes.gov.br/w
voltados à melhoria da gestão e
ps/portal/site/home/financia
à implantação, ampliação e
mento/produto/bndes-saudemodernização das instituições
atendimento-sus
de saúde.

* (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.

