UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
ASSESSORIA NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS INSTITUCIONAIS - AGESPI
OPORTUNIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
EDITAIS OUTUBRO 2017
LIMITE DE
ENVIO

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

FINANCIADOR

OBJETO

Dow Chemical
Company

Programa de Estágio – A Dow tem por objetivo 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. Criando assim um programa
de estágio para estudantes que buscam começar sua carreira
em um ambiente de constante aprendizado e experiências
diversas. O Programa visa desenvolver talentos em um local
de trabalho inclusivo e inovador, com grande oportunidade de
crescimento.

O candidato deverá estar
cursando o 3° ao 4° ano da
faculdade dos seguintes
cursos: administração, ciências
contábeis; comércio exterior;
http://www.dow.com/brasil/
comunicação; Economia;
carreiras/trabalheengenharias ; marketing;
conosco/programa-dequímica; relações
estagio.htm
internacionais; sistemas de
informação. Ter a possibilidade
de estagiar no mínimo um ano.
Possuir conhecimento em inglês
em nível avançado.

Programa de Estágio da Rede de Agências – O projeto
prioriza o desenvolvimento de competências comerciais. O
candidato terá a oportunidade de vivenciar a rotina da rede
de agências que está esperando para desafiá-lo a aprimorar
as suas habilidades. A Rede de Agências está esperando o
talento dos candidatos para desafiá-lo a aperfeiçoar as
habilidades essenciais para o destaque na carreira.

O candidato deverá ter
disponibilidade para estagiar 6
horas por dia, no máximo, 30
horas semanais; Ser ),
https://www.itau.com.br/car
regularmente matriculados nos
reira/programas/estagiocursos de:Administração de
corp/
Empresas; Marketing; Ciências
Contábeis; Economia; Relações
Públicas; Comunicação;
Publicidade.

Banco Itaú S.A.

QUEM PODE PROPOR

LINK DO EDITAL*

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.g
ov.br/linha-de-fomentoolimpiadas-de-ciencias/

FLUXO
CONTÍNUO

Popciências 2017 - Olimpíadas de Ciências - visa
oportunizar a aproximação entre os estudantes do Ensino
Fundação de
Básico das escolas públicas e professores da área de Ciência,
Amparo à Pesquisa
Tecnologia e Inovação. A iniciativa busca promover a
do Estado da Bahia popularização das Ciências no estado da Bahia, por meio do
FAPESB
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.

Estudantes Universitários

https://recrutamento.ciadee
stagios.com.br/thermofisher/

FLUXO
CONTÍNUO

Fundo Setorial do
Audiovisual – FSA

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

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.

FLUXO
CONTÍNUO

Entidades públicas ou privadas
https://www.embrapa.br/do
responsáveis por intermediar
cuments/10180/1368564/No
programas de
rma_Estagio_Embrapa.pdf/6
estágio entre as instituições de
2d296d9-286d-40e1-af79ensino e as partes concedentes
065a5751ecd8
do estágio.

03/10/2017

05/10/17

06/10/17

11/10/2017

Doutor com currículo atualizado
Chamada Fapesb/Sesab/CNPq/MS nº003/2017 - Visa
na Plataforma Lattes; Ser o http://www.fapesb.ba.gov.br
Fundação de
apoiar projetos de pesquisa que promovam a melhoria da
coordenador da pesquisa; Ter /edital-0032017-programapesquisa-para-o-sus-gestaoqualidade da atenção à saúde no estado da Bahia,
anuência da instituição
Amparo à Pesquisa
compartilhada-em-sauderepresentando significativa contribuição para o
executora;
do Estado da Bahia ppsusbaFAPESB
desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação para
Ter produção científica ou
fapesbsesabcnpqms/
Saúde (CT&IS) no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) tecnológica relevante, dentre
outras - vide edital,
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/p
análises acerca das relações, desdobramentos e implicações
do Pacto Universitário pela
Coordenação de
rogramasenvolvendo a área, além de estimular a criação, o
Promoção do Respeito à
Aperfeiçoamento de
especiais/educacao-emfortalecimento e a ampliação de áreas de concentração sobre Diversidade e da Cultura de
direitos-humanosPessoal de Nível
esta temática em programas de pós-graduação stricto sensu. Paz e Direitos Humanos, que
diversidades
Superior – CAPES
possuam programas de pósgraduação
http://www.fapesp.br/oport
Alunos graduados, sem
Fundação de
Bolsa de Treinamento Técnico 3 (TT-3) em
unidades/necessidades_educ
histórico de reprovação, em
Amparo à Pesquisa Enfermagem de Saúde Pública 2017 - Objetiva analisar
acionais_de_profissionais_da
uma das áreas: Enfermagem,
do Estado da Bahia - as necessidades educacionais de médicos e enfermeiros da
_estrategia_saude_da_famili
Gerontologia, Fisioterapia ou
FAPESB
Estratégia Saúde da Família no atendimento às demências
a_no_atendimento_as_deme
Terapia Ocupacional;
ncias/1761/
Coordenador com vínculo
Edital Capes nº34/2017 Programa Capes-DFATD empregatício permanente com
Tem por objetivos fortalecer a cooperação entre Instituições
a Instituição de Ensino
http://www.capes.gov.br/im
Coordenação de
de Ensino Superior e/ou de Pesquisa do Brasil e do Canadá;
Superior, ter título de Doutor ages/stories/download/editai
Aperfeiçoamento de Fomentar o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa e
s/08082017obtido há pelo menos 4 anos,
Pessoal de Nível
desenvolvimento brasileiros e canadenses; Fomentar a
Edital_34_DFATD.pdf
e comprovar capacidade
Superior – CAPES mobilidade de docentes e de estudantes de pós-graduação no
técnico-científica para o
nível de doutorado
desenvolvimento do projeto

11/10/2017

11/10/17

12/10/17

15/10/17

Possuir título de Doutor a
menos de 7 anos em uma das
Bolsa de Pós-Doutorado em Medicina na USP - O Projeto
Fundação de
seguintes áreas: Fisiologia,
Temático "Câncer e Coração: Novos paradigmas de
Amparo à Pesquisa
http://www.fapesp.br/bolsas
Farmacologia, Bioquímica,
diagnóstico e tratamento", visa estudar a participação do
/pd
do Estado da Bahia Biologia Celular ou áreas afins.
metabolismo de aldeídos no estabelecimento da
FAPESB
Experiência nas áreas de
cardiomiopatia induzida por doxorrubicina.
biologia cardiovascular e
metabolismo mitocondrial.

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
organizações sem fins
br/o-queideias ousadas para produtos, serviços e modelos de
lucrativos e empresas com fins fazemos/pesquisas/Documen
implementação que protejam e cuidem do desenvolvimento
lucrativos. Os candidatos não
ts/regulamento_acervoinicial do cérebro de uma forma sustentável.
podem ser entidades
site.pdf
governamentais.
O Projeto Regional de Mobilidade em Formação
Docente - apoia propostas que contribuam para a melhoria
da qualidade da educação por meio do fortalecimento da
formação profissional docente na Argentina, no Brasil, no
Paraguai e no Uruguai. Os projetos devem prever o
intercâmbio (visita ou recepção) de docentes ou outros
profissionais da educação e precisam envolver duas ou mais
instituições de formação de professores de diferentes países.

Instituições que atuem com
formação docente na
Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai podem participar.

https://drive.google.com/file
/d/0B0IYZyISx6yfVW9PMGtY
Wkc0TE0/view

O Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
Os candidatos poderão ter
(IMPA) – Oferece candidatura para vaga única no Pósobtido os seus doutorados em
https://impa.br/pageInstituto Nacional Doutorado de Excelência em Matemática Aplicada e Industrial.
diversas áreas além da
noticias/novo-pos-doutoradode Matemática Pura São particularmente bem vindas candidaturas com foco em
matemática, como por
de-excelencia-no-impa/
e Aplicada (IMPA) métodos matemáticos para a resolução de problemas ligados
exemplo, engenharia,
a algum setor produtivo brasileiro, incluindo energia,
economia, física, química, etc.
transportes, petróleo, comunicações, finanças e outros

16/10/17

17/10/17

Experiência em manipulação de
Bolsa de Pós-Doutorado em Biofísica e Biologia
Fundação de
animais geneticamente
Molecular 2017 - Disponível para atuação no projeto ''Papel
Amparo à Pesquisa
do Sistema Calicreina Cininas no Exercício Físico e
modificados, domínio da
do Estado da Bahia
Metabolismo'', no Laboratório de Genética do Exercício e
técnicas de biologia molecular e
– FAPESB
celular
Metabolismo do Departamento de Biofísica da Unifesp.

Comissão Fulbright
Brasil

http://www.fapesp.br/oport
unidades/papel_do_sistema_
calicreina_cininas_no_exerci
cio_fisico_e_metabolismo/17
48/

Professores e pesquisadores
Cátedra em Estudos Brasileiros - Oferece bolsas de
que tenha título de doutor,
estudos para o intercâmbio de estudantes de pós-graduação, brasileiros norte-americanos,
professores e pesquisadores que queiram fazer a diferença
ter 10 anos de experiência na http://fulbright.org.br/wpem suas comunidades por meio da pesquisa e do
área de ciências humanas ou content/uploads/2015/06/U
conhecimento, nas áreas de relações raciais, estudos
sociais, ter fluência em inglês,
Mass-2018.docx
feministas/de gênero, movimentos sociais, políticas sociais,
não receber bolsas ou
antropologia cultural, sociologia política, economia política,
benefícios financeiros e
história, estudos culturais ou comunicação.
permanecer no Brasil durante a
seleção filiação e partida da

20/10/17

Bolsa de Treinamento Técnico 3 (TT-3) em Genética na
Alunos graduados do nível
Fundação de
USP 2017 - disponível para atuação no projeto ''Uso da
superior, sem reprovações em
Amparo à Pesquisa técnica de genotipagem para geração de animais com duplaseu histórico escolar e sem
do Estado da Bahia - deleção gênica e transgênicos'. O uso da engenharia genética
vínculo empregatício, com
FAPESB
na investigação científica tem possibilitado que experimentos
dedicação de 16 a 40 horas
mecanísticos sejam realizados in vivo.

http://www.fapesp.br/oport
unidades/uso_da_tecnica_de
_genotipagem_para_geraca
o_de_animais_com_dupladel
ecao_genica_e_transgenicos
_/1763/

01/11/17

Bist - Probista: Programa de Bolsas de Pós-Doutorado –
Tem como objetivo aumentar seus níveis de colaboração para
construir juntos um projeto científico conjunto. A sua força
baseia-se nas capacidades de investigação dos centros e no
Programa-Quadro da
seu potencial de promover pesquisas excelentes em um
União Europeia.
ambiente multidisciplinar e de ponta. Empenhados no
desenvolvimento e no treinamento de cientistas para
maximizar o impacto científico na sociedade.

https://bist.slideroom.com/#
/login/program/36989

Os pedidos de candidaturas
estarão abertos a todos, mas
critérios de elegibilidade
especiais e um procedimento
de avaliação de múltiplos
passos, será aplicado.

06/11/16

Experiência prévia em biologia,
fisiologia e fisiopatologia da
plaqueta; vias de ativação
Bolsa de Pós-Doutorado em Cardiologia 2017 plaquetária; diferentes
disponível para atuação no projeto ''Agregação e
métodos de avaliação da
Antiagregação Plaquetária em Pacientes com Doença Arterial
função plaquetária,
Fundação de
Coronária'', no Instituto do Coração (InCor/HCFMUSP). O
metodologia de dosagem de
Amparo à Pesquisa
bolsista selecionado estará envolvido em diversos projetos, adenosina e de sua recaptação
do Estado da Bahia nos quais estão sendo analisados mecanismos de agregação e eritrocitária em laboratório de
de antiagregação plaquetária em diferentes cenários e
análises clínicas e noções sobre
– FAPESB
função endotelial, atividade
populações portadoras de doença coronária aterosclerótica:
inflamatória, atividade do
aterosclerose subclínica, doença coronária estável e síndromes
coronárias agudas.
sistema nervoso autônomo,
método de tonometria arterial
periférica para avaliação da
função endotelial.

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

10/11/17

Chamamento Público MS- SCTIE-Decit/ MCTICInstituição Científica,
SEPEDDEPPD/ CNPq Nº 14/2017 – Prospecção de
Tecnológica e de Inovação
ensaios clínicos e pré-clínicos – O objetivo é Identificar
(ICT) ou empresa cadastrada
Conselho Nacional
ensaios pré-clínicos concluídos, ou em fase de conclusão, e
no Diretório de Instituições do
de Desenvolvimento
ensaios clínicos
CNPq e um proponente com
Científico e
fases I, II ou I/II, em andamento ou finalizados, que
título de doutor, com currículo
Tecnológico – CNPq
apresentem potencial de desenvolvimento de tecnologias em
cadastrado na Plataforma
saúde estratégicas para o SUS e que contribuam com o
Lattes e ser obrigatoriamente o
coordenador do projeto.
complexo industrial da saúde, para eventual financiamento.

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

30/11/17

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior – CAPES

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/im
efetivo estável de uma IES
Júnior - Tem como objetivos Incentivar o intercâmbio de
ages/stories/download/editai
brasileira pública ou ser
conhecimento entre professores e pesquisadores do Brasil e
s/Minuta_Chamada_ProfVis_
professor efetivo com, pelo
da Universidade de Harvard, contribuir para o estreitamento
menos, de três anos de vínculo Harvard_2017_07-26.pdf
dos laços institucionais entre IES brasileiras e a Universidade
empregatício com IES brasileira
de Harvard e estimular a realização de pesquisas conjuntas
privada

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

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/

31/12/2017

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

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

31/12/2017

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

01/12/17

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

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

30/06/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO/CNPq nº 001/2017 - Tem por
Conselho Nacional
objeto receber propostas de Pessoas Jurídicas de direito
de 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.

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

* (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.

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

