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

Noventa dias
antes do início
da atividade

Noventa dias
antes do início
da atividade

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

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/docume
atuação em eventos científicos no exterior, tais como:
com o currículo atualizado na
nts/10157/922d46e3‐c4a6‐
Congressos e similares; Intercâmbio científico ou tecnológico; Plataforma Lattes e possuir o
43e4‐9626‐5a04429bb2b3
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/docume
estrangeiro, de reconhecida competência, a colaboração com
nts/10157/128ba920‐77a7‐
o currículo atualizado na
grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de
4748‐97f5‐6cab3a4c6d40
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.

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.

Mercado e/ou cadeias de
atuação da Braskem;
Comunidades e região do
entorno; Meio acadêmico;
Sociedade; Formadores de
opinião

http://www.braskem.com.
br/patrocinios

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.

Todos os pesquisadores, com
título de doutor ou perfil
científico e/ou tecnológico
equivalente, vinculados a
instituições ou centros de
pesquisa credenciados pelo
CNPq

http://www.cnpq.br/web/gu
est/apresentacao‐importacao‐
para‐pesquisa

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/
carreiras/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
/linha‐de‐fomento‐
olimpiadas‐de‐ciencias/

Programa de Estágio da Rede de Agências – O projeto
O candidato deverá esta
prioriza o desenvolvimento de competências comerciais. O
matriculado no curso de:
https://www.itau.com.br/car
candidato terá a oportunidade de vivenciar a rotina da rede de
Administração de Empresas;
reira/programas/estagio‐
agências que está esperando para desafiá-lo a aprimorar as
Marketing; Ciências Contábeis;
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.

Estudantes Universitários

https://recrutamento.ciadees
tagios.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/wp‐
content/uploads/2016/10/Ed
ital_PRODECINE‐03‐2016.pdf

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

04/12/2017

EMBRAPA - Oferece estágios de complementação
Entidades públicas ou privadas
https://www.embrapa.br/doc
educacional para estudantes de nível médio e para estudantes
Empresa Brasileira de
responsáveis por intermediar
uments/10180/1368564/Nor
universitários nas áreas de Comunicação Social;
Pesquisa
programas de
ma_Estagio_Embrapa.pdf/62
Administração; Letras; Tecnologia da Informação;
Agropecuária –
estágio entre as instituições de
d296d9‐286d‐40e1‐af79‐
Biblioteconomia; Arquivologia; Artes Plásticas; Arte e
Embrapa
ensino e as partes concedentes
065a5751ecd8
Educação; Desenho Industrial; Programação Visual e áreas
do estágio.
afins.

Pirelli Pneus S.A

DSM

Yara Brasil

Pirelli - Programa de Estágio 2018 – Trás grades
oportunidades para encarar, na prática, todos os desafios de
uma empresa global e desenvolver habilidades valiosas para
iniciar uma jornada profissional de sucesso.

O candidato deve estar
cursando bacharelado.

http://www.metatalentos.co
m.br/pirelli/

Programa de Estágio 2017 - O Programa de Estágio possui
dois anos de duração e visa capacitar e aprimorar
profissionalmente os estagiários. Nesse período, o estagiário Está Cursando o Ensino Superior https://recrutamento.ciadees
tagios.com.br/dsm/#4
será integrado às rotinas eaos projetos da área de atuação e
e ter fluência em Inglês.
estará envolvido em diversas ações que possam contribuir de
maneira sólida para o seu desenvolvimento.

Programa de Estágio 2018 – Tem como objetivo a
captação e desenvolvimento de jovens talentos,
complementando o conhecimento acadêmico com
experiências profissionais.

Estar cursando: Administração,
Administração com ênfase em
Comercio Exterior, Psicologia,
Análise de Sistemas, Ciências https://recrutamento.ciadees
tagios.com.br/yara/
Contábeis, Ciência da
Computação, Direito, entre
outros.

05/12/2017

08/12/2017

Instituto Adolfo Lutz

Estudantes e profissionais das
seguintes áreas: Biologia;
Programa de Aprimoramento Profissional (PAP) 2018 Biomedicina; Biotecnlogia;
Estimular a formação pós- graduada dos recursos humanos
Ciências dos Alimentos;
responsáveis pelo atendimento direto às necessidades de
Engenharia de Alimentos;
saúde da população de São Paulo, sendo responsável pela
Engenharia Química; Fármacia;
administração e controle de bolsas de estudo.
Farmacia-Bioquímica; Química;
Química Ambiental; Medicina
Veterinária; Zootecnia; Nutrição.

Fundação de Apoio á
Pesquisa - FUNAPE

Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - GEF
Mar - Conceder bolsa de auxílio e fomento à pesquisa e ao
Os interessados deverão estar
http://www.funape.org.br/sit
desenvolvimento tecnológico nas modalidades Apoio Científico
em conformidade com o
e/img/noticias/anexo_20171
e Apoio Técnico Científico, visando apoiar a implementação currículo atualizado e disponível
1211511270532.pdf
das ações previstas no âmbito do Projeto Áreas Marinhas e
na Plataforma Lattes/CNPq.
Costeiras Protegidas - GEF Ma.

10/12/2017

Bolsas de Treinamento Técnico 3 (TT-3) em Bioquímica
Fundação de Amparo à na Unicamp 2017 – É uma parceria internacional, público- Graduação concluída ou prestes
Pesquisa do Estado da
privada, que apoia o desenvolvimento de novos fármacos
a concluir; Conhecimento
Bahia – FAPESB
através da ciência aberta disponibilizando bolsas de
básicos específicos
treinamento técnico III

10/12/2017

Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da
Bahia – FAPESB

Bolsa de Treinamento Técnico 3 (TT-3) em Bioquímica
e Biofísica de Proteínas na USP 2017 - Está disponível
para atuação no projeto ''Estudos das isoformas da Hsp70
humana residentes no citoplasma e mitocôndria e de seus
oligômeros de alta massa molecula.

Os candidatos devem ter
graduação concluída em áreas
correlatas como: Química,
Bioquímica, Farmácia, Biologia,
Biotecnologia.

http://hcfmusp.org.br/portal/
wp‐
content/uploads/2016/01/20
17‐08‐10‐Edital‐de‐Abertura‐
de‐Inscri%C3%A7%C3%B5es‐
2018.pdf

http://www.fapesp.br/opor
tunidades/centro_de_biolo
gia_quimica_de_proteinas_
quinases_alavancando_des
envolvimento_de_farmacos
_atraves_de_pesquisa_de_
b t /1790/
http://www.fapesp.br/oportu
nidades/estudos_das_isofor
mas_da_hsp70_humana_resi
dentes_no_citoplasma_e_mit
ocondria_e_de_seus_oligome
ros_de_alta_massa_molecula
r interacao com cochapero

12/12/2017

Bolsa de Pós-Doutorado em Neurociência na Unicamp
2017 – Tem como principal finalidade contribuir para a
identificação de uma estratégia alimentar para controlar a
Fundação de Amparo à
obesidade, além de ter potencial para a descoberta de drogas
Pesquisa do Estado da
no combate à obesidade, pois tem como alvo avaliar o
Bahia – FAPESB
mecanismo de funcionamento dos receptores de ácidos graxos
no hipotálamo, principal centro de controle homeostático da
fome.

Ter doutorado concluído,
experiência em análise
morfológica, amplo
conhecimento de técnicas em
biologia celula.

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/ativacao_de_recepto
res_ffa4_e_ffa1_no_hipotala
mo_e_seus_efeitos_antiobesi
dade/1868/

12/12/2017

CHAMADA PRÊMIO INTERNACIONAL FIOCRUZ /
O Instituto de Pesquisa
SERVIER - Tem por objetivo promover e incentivar a
Servier e a Fundação
pesquisa fundamental com forte potencial terapêutico para o
Oswaldo Cruz - Fiocruz
benefício de pacientes acometidos com doenças neurológicas.

Pessoas físicas que sejam
pesquisadores, cientistas ou
médicos experimentais.

http://www.premiofiocruzs
ervier.com.br/donw/premi
o_fiocruz_servier.pdf

12/12/2017

Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da
Bahia – FAPESB

Bolsa de Pós-Doutorado em Ecologia Quantitativa na
USP 2017 - Está disponível para atuação no projeto ''INCT
Semioquímicos na Agricultura'', na Escola Superior de
Agricultura. A vaga envolverá análise quantitativa com
experimentos de campo e laboratório

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.

Podem ser inscritos projetos
que se encontrem nas etapas
de desenvolvimento e préprodução, desde que as
filmagens da obra ainda não
tenham sido iniciadas.

http://www.brde.com.br/w
pcontent/uploads/2017/10/E
dital_PRODECINE-122017_Retifica%C3%A7%C
3%A3o01.pdf

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

http://www.danseelargie.com/en

15/12/2017

15/12/2017

Doutorado em ecologia,
http://www.fapesp.br/oportu
entomologia, ou áreas
nidades/inct_semioquimicos_
correlatas; Conhecimento e
na_agricultura/1852/
experiência com Sistemas de
Informações Geográficas (SIG)

http://www.fapesp.br/oportu
Doutorado em neurociência ou nidades/estudo_da_conectivi
equivalente, Experiência em dade_da_circuitaria_mesocor
eletrofisiologia e optogenética; ticolimbica_em_animais_sub
metidos_a_status_epilepticus
Conhecimento básico em
eletrônica e experiência com _durante_o_desenvolviment
ferramentas de código aberto. o_e_sua_relacao_com_como
rbidades_psiquiatricas_/1841
/

15/12/2017

Bolsa de Pós-Doutorado em Neurociências na USP
Fundação de Amparo à 2017 - Está disponível para atuação no projeto ''Estudo da
Pesquisa do Estado da conectividade da circuitaria meso-cortico-límbica em animais
Bahia – FAPESB
submetidos a Status epilepticus durante o desenvolvimento e
sua relação com comorbidades psiquiátricas”

15/12/2017

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

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

http://www.fapesp.br/opor
tunidades/anticorpos_mon
oclonais_recombinantes_p
ara_uso_terapeutico/1791/

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Os candidatos devem ser
http://www.capes.gov.br/sal
Chamada Capes/IODP para Expedição 382 - O
pesquisadores em nível de
a‐de‐imprensa/noticias/8629‐
International Ocean Discovery Program (IODP) é um
doutorado, pós-doutorado ou
selecao‐para‐expedicao‐na‐
programa internacional de pesquisas marinhas, que visa
pesquisador pleno (mais de oito
costa‐da‐antartida‐reabre‐
investigar a história e a estrutura da Terra, a partir do registro
anos de título de doutor), de
inscricoes‐ate‐15‐de‐
em sedimentos e rochas do fundo do mar, e monitorar
diversas especialidades de
dezembro
ambientes de sub-superfície.
Biologia e Geologia.

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico – CNPq

Possuir o título de doutor e ter
file:///C:/Documents%20and
seu currículo cadastrado na
%20Settings/Agespi/Meus%2
Plataforma Lattes, Ser o
0documentos/Downloads/20
coordenador do projeto;
17.25.10_‐_Chamada_29‐
Ter vínculo formal com a
2017_CNPq‐MCTIC‐BRICS‐
instituição; Não coordenar mais
STI.pdf
de uma proposta submetida à
Chamada.

Chamada CNPq/MCTI//Brics-STI nº29/2017 - Visa
apoiar projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (P&D&I) que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação
do País, no âmbito da cooperação CNPq/Brics-STI,

Os candidatos devem ter
Bolsa de Pós-Doutorado em Engenharia da Produção
concluído o doutorado em
Fundação de Amparo à na UFSCar 2017 - Uma Bolsa está disponível para atuação
engenharia de produção, ou
Pesquisa do Estado da
no projeto ''Problemas integrados de dimensionamento de
áreas afins, como outras
Bahia - FAPESB
lotes e corte de estoque'', no Departamento de Engenharia de
engenharias, ciências da
Produção da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
computação, matemática, entre
outras

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/problemas_integrad
os_de_dimensionamento_de
_lotes_e_corte_de_estoque/
1858/

15/12/2017

17/12/2017

18/12/2017

20/12/2017

Associação Brasileira
de Captadores de
Recursos - ABCR

Edital de chamamento público N°01 SJDC/FID/2017 projetos que tenham por finalidade preservar o meio
ambiente, os bens de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico, o consumidor, o contribuinte, as
pessoas com deficiência, o idoso, a saúde pública, a ordem
urbanística, a cidadania ou qualquer outro interesse difuso ou
coletivo, bem como prevenir ou reconstituir e reparar os
danos a eles causados.

http://captadores.org.br/201
Órgãos e Entidades da
Administração Pública Direta e 7/11/22/secretaria‐de‐justica‐
do‐estado‐de‐sao‐paulo‐
Indireta, de âmbito federal,
lanca‐edital/
estadual e municipal

Os candidatos deverão ter
Bolsa de Pós-Doutorado em Biologia Mitocondrial 2017 conhecimento técnicos em co- Uma Bolsa está disponível para atuação no projeto
imunoprecipitação, proteômica,
Fundação de Amparo à
''Identificação e caracterização funcional de proteína do
transcriptômica,
Pesquisa do Estado da
complexo NCoR1 associada ao controle molecular do processo imunoprecipitação de cromatina
Bahia - FAPESB
de biogênese mitocondrial'', no Instituto de Biologia da
(ChIP), clonagem, e
Unicamp.
principalmente, ensaios de
bioenergética mitocondrial.
Candidatos
graduados ou pósPrêmio Seae de Loterias 2017: Concurso de
graduados,
em cursos de nível
Monografias - Objetiva incentivar estudos e pesquisas sobre
superior
ou
Secretaria de
o tema Loterias, com ênfase nas áreas de Regulação e de
Candidatos
que,
por
ocasião da
Acompanhamento
Responsabilidade Social Corporativa (RSC), e difundir esse
inscrição
da
Monografia,
Econômico (Seae)
tema junto à comunidade acadêmica brasileira e à sociedade
estiverem cursando o último
em geral, reconhecendo os trabalhos de qualidade técnica e
ano
da graduação, em cursos de
de aplicabilidade na Administração Pública.
nível superior

Ter concluído doutorado,
Bolsa de Pós-Doutorado em Ginecologia na Unesp
preferencialmente em
2017 – Está disponível para atuação no projeto ''Coorte
Ginecologia, Obstetrícia e
Fundação de Amparo à prospectiva da tríade hiperglicemia gestacional, “incontinência Mastologia ou áreas afins; Ter
Pesquisa do Estado da
urinária específica da gestação” e perfil da “miopatia
experiência comprovada em
Bahia - FAPESB
hiperglicêmica gestacional” como preditora da incontinência
realizar ultrassonografia 3D
urinária e disfunção muscular 6-12 meses pós-parto'', na
preferencialmente em assoalho
Faculdade de Medicina da Unesp.
pélvico, músculo reto abdominal
e/ou outros músculos;

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/identificacao_e_cara
cterizacao_funcional_de_prot
eina_do_complexo_ncor1_as
sociada_ao_controle_molecu
lar_do_processo_de_biogene
se_mitocondrial/1850/

http://www.esaf.fazenda.gov
.br/assuntos/pesquisas‐e‐
premios/premios/premio‐
seae‐de‐loterias‐2017‐
principal

http://www.fapesp.br/opor
tunidades/coorte_prospecti
va_da_triade_hiperglicemi
a_gestacional_incontinenci
a_urinaria_especifica_da_g
estacao_e_perfil_da_miopa
tia_hiperglicemica_gestaci
onal_como_preditora_da_i
ncontinencia_urinaria_e_di
sfuncao_muscular_612_me
ses_posparto/1854/

20/12/2017

Os candidatos devem ter
concluído doutorado,
Bolsa de Pós-Doutorado em Biofísica na Unesp 2017
Adicionar aos Favoritos - Uma Bolsa está disponível para preferencialmente em Ciências
atuação no projeto ''Coorte prospectiva da tríade hiperglicemia Biológicas ou Tecnológicas ou
Fundação de Amparo à
gestacional, “incontinência urinária específica da gestação” e
áreas afins, com ênfase em
Pesquisa do Estado da
perfil da “miopatia hiperglicêmica gestacional” como preditora
transcriptoma, proteômica,
Bahia - FAPESB
da incontinência urinária e disfunção muscular 6-12 meses pós- metabolômica por Ressonância
parto'', na Faculdade de Medicina da Unesp.
Magnética Nuclear e
bioinformática;

http://www.fapesp.br/opor
tunidades/coorte_prospecti
va_da_triade_hiperglicemi
a_gestacional_incontinenci
a_urinaria_especifica_da_g
estacao_e_perfil_da_miopa
tia_hiperglicemica_gestaci
onal_como_preditora_da_i
ncontinencia_urinaria_e_di
sfuncao_muscular_612_me
ses_posparto/1855/

20/12/2017

Bolsa de Pós-Doutorado em Bioquímica na Unesp 2017 O candidato deve ter concluído
- Está disponível para atuação no projeto ''Coorte prospectiva
doutorado em Biologia e
Fundação de Amparo à da tríade hiperglicemia gestacional, “incontinência urinária
Morfologia Celular ou áreas
Pesquisa do Estado da específica da gestação” e perfil da “miopatia hiperglicêmica
afins, com experiência
Bahia - FAPESB
gestacional” como preditora da incontinência urinária e
comprovada em técnicas de
disfunção muscular 6-12 meses pós-parto'', na Faculdade de análises bioquímicas e análises
Medicina da Unesp.
de materiais biológicos.

http://www.fapesp.br/opor
tunidades/coorte_prospecti
va_da_triade_hiperglicemi
a_gestacional_incontinenci
a_urinaria_especifica_da_g
estacao_e_perfil_da_miopa
tia_hiperglicemica_gestaci
onal_como_preditora_da_i

22/12/2017

Chamada CNPq/ MCTIC/SETEC Nº 31/2017
Ter seu currículo cadastrado na
Apoio à inserção de pesquisadores nas empresas
Plataforma Lattes, ser,
incubadas - Apoiar projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
obrigatoriamente, o
(P&D) que visem contribuir para o desenvolvimento científico
coordenador da proposta; ter
e tecnológico e a inovação no Brasil, nas áreas de inovação e
vínculo formal com a empresa
empreendedorismo, por meio da inserção de pesquisadores
incubada ou associada à
em empresas privadas vinculadas às incubadoras de empresas
incubadora de empresas
em operação no País.

file:///C:/Documents%20and
%20Settings/Agespi/Meus%2
0documentos/Downloads/Ch
amada_Incubadoras_CERNE_
MRO_v08_nov_17.pdf

22/12/2017

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

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
Pesquisa do Estado da
/pd
científicas para a eliminação da malária residual na Amazônia Epidemiologia, Saúde Pública,
Bahia - FAPESB
brasileira''
Parasitologia, Estatística)

28/12/2017

Petrobras

31/12/2017

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

31/12/2017

31/12/2017

01/01/2018

Estar cursando os dois últimos
anos ou quatro últimos
http://www.br.com.br/pc/a‐
Programa de Estágio Petrobras 2017 - Visa oportunizar a semestres para estudantes de
petrobras‐
estudantes de nível médio (técnico) e nível superior a vivência nível superior (bacharelados);
distribuidora/carreiras/estagi
de uma experiência de aprendizagem profissional.
Estar cursando os dois últimos
os/estagios
anos ou quatro últimos
semestres, para estudantes de
nível médio técnico.
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
prévia de proposta no Sistema
SISUAB

http://www.capes.gov.br/i
mages/stories/download/e
ditais/Edital-075-2014UAB.pdf

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

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

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Edital Capes nº39/2017 - Programa Cátedra Rio
Ter concluído seu doutorado,
Branco: King´s College London – O Programa, por meio
http://www.capes.gov.br/im
Ser vinculado a instituição de
da concessão de bolsa a notável pesquisador e professor
ages/stories/download/editai
pesquisa ou de ensino superior;
sênior do Brasil, especialista nas seguintes áreas de
s/25102017‐Edital‐39‐2017‐
Ser doceste e orientador em
conhecimento prioritárias do Programa: Relações
Catedra‐Rio‐Branco.pdf
programa de pós-graduação
Internacionais, Ciência Política ou outras áreas afins com foco
na temática sobre “Novos desafios internacionais para o Brasil”

Bolsa de Pós-Doutorado em Átomos Frios na USP 2017 está disponível para atuação no projeto ''Desenvolvimento de
Fundação de Amparo à
Esta oportunidade é aberta a
Sensores Quânticos com Átomos Ultrafrios'', visa implementar
Pesquisa do Estado da
candidatos de qualquer
uma rede óptica em uma máquina de produção de estrôncio
Bahia - FAPESB
nacionalidade.
frio, já capaz de aprisionar átomos de estrôncio em uma
armadilha magneto-ótica.

https://www.convenios.go
v.br/siconv/ConsultarProgr
ama/ResultadoDaConsulta
DeProgramaDeConvenioDe
talhar.do?id=34874

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/desenvolvimento_de
_sensores_quanticos_com_to
mos_ultrafrios/1835/

05/01/2018

08/01/2018

Bolsa de Treinamento Técnico 3 (TT-3) em Mecânica
Fundação de Amparo à dos Fluidos na Unesp 2017 - está disponível para atuação
Pesquisa do Estado da no projeto ''Melhorias do aparato experimental dedicado ao
Bahia - FAPESB
estudo de fenômenos pulsantes em corridas de lama validação experimental da frequência de corte''.

Consórcio Erasmus
Mundus

11/01/2018

Consórcio Erasmus
Mundus

19/01/2018

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico - CNPq

A vaga está aberta para
profissional graduado em
Engenharia ou Ciências Exatas,
com familiaridade em Mecânica
dos Fluidos, Hidráulica e
Sistemas de Interface.

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/melhorias_do_apara
to_experimental_dedicado_a
o_estudo_de_fenomenos_pul
santes_em_corridas_de_lama
__validacao_experimental_d
a_frequencia_de_corte/1834
/

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/vp
formulação, análise e implementação de ferramentas de
menos três anos de Programa)
age/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.

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.europubhealt
e entregue por seis universidades européias que levam a um
h.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.
Estudantes de graduação e pósCNPq - Prêmio de Fotografia: Ciência & Arte 2017 - Visa
graduação, docentes e
fomentar a produção de imagens com a temática de Ciência,
pesquisadores brasileiros,
Tecnologia e Inovação, contribuir com a divulgação e a
maiores de dezoito anos.
popularização da ciência e tecnologia e ampliar o banco de
Podem se inscrever estrangeiros
imagens do CNPq.
com visto permanente no Brasil.

http://www.premiofotografia
.cnpq.br/documents/76507/7
8510/anexo+8+Regulamento
+VII+PFOTO+2017.pdf/811bf
5ac‐e671‐4f21‐bf9f‐
7473cf613e01

31/01/2018

Consórcio Erasmus
Mundus

Engenharia de Segurança contra Incêndio (IMFSE):
bolsas de mestrado para estudantes que não sejam eu
2018/2020 – É um programa de mestrado educacional em
tempo integral de dois anos, criado no âmbito Erasmus +,
oferecendo um mestrado comummente reconhecido
comumente organizado por seis universidades.

Bacharel ou equivalente
reconhecido de uma instituição
http://www.imfse.ugent.b
credenciada em engenharia
e/index.asp
civil, estrutural, mecânica e
entre outros.

31/01/2018

Bolsa de Treinamento Técnico 5 (TT-5) em
A vaga é voltada a profissional
Desenvolvimento de Softwares 2017 - stá disponível para graduado, especialista em TI
Fundação de Amparo à
atuação no projeto ''Sistema IoT para aquisição de dados
com pelo menos cinco anos de
Pesquisa do Estado da
urbanos. Gestão de vagas de estacionamento
experiência após a graduação
Bahia - FAPESB
público/privado'', no Innowatt Desenvolvimento e Serviços
ou título de doutorado, sem
LTDA.
vínculo empregatício.

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/sistema_iot_para_aq
uisicao_de_dados_urbanos_g
estao_de_vagas_de_estacion
amento_publico_privado_/18
47/

31/01/2018

Bolsa de Treinamento Técnico 2 (TT-2) em
Desenvolvimento de Equipamentos Eletrônicos (Código
Voltada a alunos do último ano
1846) 2017 – Está disponível para atuação no projeto
Fundação de Amparo à
ou egressos do nível médio
''Sistema IoT para aquisição de dados urbanos. Gestão de
Pesquisa do Estado da
técnico, sem reprovações em
vagas de estacionamento público/privado'', no Innowatt
Bahia - FAPESB
seu histórico escolar e sem
Desenvolvimento e Serviços LTDA. A oportunidade é destinada
vínculo empregatício.
para atuar junto ao departamento de P&D para
desenvolvimento de sistemas eletrônicos.

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/sistema_iot_para_aq
uisicao_de_dados_urbanos_g
estao_de_vagas_de_estacion
amento_publico_privado_/18
46/

31/01/2018

Bolsa de Treinamento Técnico 2 (TT-2) em
A vaga é voltada a alunos do
Desenvolvimento de Equipamentos Eletrônicos (Código
Fundação de Amparo à
último ano ou egressos do nível
1845) 2017 - Está disponível para atuação no projeto
Pesquisa do Estado da
médio técnico, sem reprovações
''Sistema IoT para aquisição de dados urbanos. Gestão de
em seu histórico escolar e sem
Bahia - FAPESB
vagas de estacionamento público/privado'', no Innowatt
vínculo empregatício.
Desenvolvimento e Serviços LTDA.

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/sistema_iot_para_aq
uisicao_de_dados_urbanos_g
estao_de_vagas_de_estacion
amento_publico_privado_/18
45/

31/01/2018

Bolsa de Treinamento Técnico 1 (TT-1) em
Desenvolvimento de Equipamentos Eletrônicos (Código A vaga é voltada a alunos de
Fundação de Amparo à
graduação, sem reprovações em
1844) 2017 - Está disponível para atuação no projeto
Pesquisa do Estado da
seu histórico escolar e sem
''Sistema IoT para aquisição de dados urbanos. Gestão de
Bahia - FAPESB
vínculo empregatício.
vagas de estacionamento público/privado'', no Innowatt
Desenvolvimento e Serviços LTDA.

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/sistema_iot_para_aq
uisicao_de_dados_urbanos_g
estao_de_vagas_de_estacion
amento_publico_privado_/18
44/

31/01/2018

Bolsa de Treinamento Técnico 1 (TT-1) em
Desenvolvimento de Equipamentos Eletrônicos (Código A vaga é voltada a alunos de
Fundação de Amparo à
graduação, sem reprovações em
1843) 2017 - Está disponível para atuação no projeto
Pesquisa do Estado da
seu histórico escolar e sem
''Sistema IoT para aquisição de dados urbanos. Gestão de
Bahia - FAPESB
vínculo empregatício.
vagas de estacionamento público/privado'', na Innowatt
Desenvolvimento e Serviços LTDA.

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/sistema_iot_para_aq
uisicao_de_dados_urbanos_g
estao_de_vagas_de_estacion
amento_publico_privado_/18
43/

31/01/2018

31/01/2018

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
Consórcio Erasmus
Elétrica,
Engenharia
Elétrica e de Computadores e Ciências da Computação,
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
Bolsa de Pós-Doutorado em Aprendizado de Máquina
É necessário que o candidato
na USP 2017 - Uma Bolsa está disponível para atuação no
tenha título de doutor em
Fundação de Amparo à
projeto ''Armadilhas e Sensores Inteligentes: Uma Abordagem Ciência da Computação ou áreas
Pesquisa do Estado da
afins, com experiência em
Inovadora para Controle de Insetos Peste e Vetores de
Bahia - FAPESB
Aprendizado de Máquina e
Doenças'', no Instituto de Ciências Matemáticas e de
Mineração de Dados.
Computação da USP

http://mundus.eit.unikl.de/index.php?id=24

http://www.fapesp.br/oportu
nidades/armadilhas_e_sensor
es_inteligentes_uma_aborda
gem_inovadora_para_control
e_de_insetos_peste_e_vetor
es_de_doencas/1851/

31/01/2018

Deverá esta cursando
Summer Research Program (SRP) 2018 - O Programa de
graduação em biologia,
École Polytechnique Pesquisa de Verão (SRP) em Ciências da Vida e Tecnologia na
biofísica, química, bioFédérale de Lausanne EPFL oferecerá uma intensa oportunidade de treinamento de
engenharia, bio-informática,
(EPFL)
pesquisa para 25 estudantes de graduação interessados em biologia quantitativa, cursos de
carreiras de pesquisa em ciências da vida.
genética ou um programa
similar de ciências da vida

02/03/2018

Prêmio Mercosul de Ciências e Tecnologia - Visa
Conselho Nacional de
Prêmio é atribuído a cinco
http://www.premiomercosul.
reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes,
Desenvolvimento
categorias: Iniciação Científica;
cnpq.br/web/pmct/regulame
jovens pesquisadores e equipes de pesquisa que representem
Científico e
Estudante Universitário;
nto
potencial contribuição para o desenvolvimento científico e
Tecnológico - CNPq
Jovem Pesquisador; Pesquisador
tecnológico dos países membros e associados ao Mercosul.
Sênior; e Integração.

31/03/2018

Prêmios da Academia Nacional de Medicina 2018 -têm
o objetivo de galardoar trabalhos inéditos que contribuam
Academia Nacional de substantivamente para o conhecimento em alguma área da
Medicina (ANM)
Medicina, podendo ser concorrentes médicos do País,
individual ou coletivamente, obedecendo às características de
cada Prêmio.

https://sv.epfl.ch/summer‐
research

http://www.anm.org.br/arqu
Profissionais do País, individual
ivos/3220020/Normas%20pa
ou coletivamente, obedecendo
ra%20apresenta%C3%A7%C3
às características de cada
%A3o%20de%20trabalhos%2
Prêmio.
0%C3%A0%20ANM.pdf

31/03/2018

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Edital Capes nº36/2017 – Objetivo de: Conceder bolsas
para pesquisadores altamente qualificados promovendo 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.

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

Edital Capes-PrInt nº41/2017 - Programa Institucional
São elegíveis as Instituições de
de Internacionalização - Visa à seleção de Projetos
Ensino Superior e Institutos de http://www.capes.gov.br/im
Institucionais de Internacionalização de Instituições de Ensino
Pesquisa que tenham ao menos ages/stories/download/editai
Superior ou de Institutos de Pesquisa que tenham ao menos
s/10112017‐Edital‐41‐2017‐
quatro PPGs stricto sensu
quatro Programas de Pós-Graduação (PPG) recomendados
Internacionalizacao‐PrInt‐
recomendados pela Capes na
pela Capes na avaliação trienal de 2013 e na quadrienal de
2.pdf
avaliação trienal de 2013 e na
2017, entre os quais deverá haver, pelo menos, dois com
quadrienal de 2017.
cursos de doutorado

18/04/2018

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).

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

http://cnpq.br/documents/
10157/4031155/Chamame
nto_CNPq-CORI_0012017.pdf

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

http://www.olimpiada.fiocr
uz.br/

Projetos de investimento
https://www.bndes.gov.br/
voltados à melhoria da gestão e
wps/portal/site/home/finan
à implantação, ampliação e
ciamento/produto/bndesmodernização das instituições
saude-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.

