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

FINANCIADOR

11/1/2018

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Edital Capes nº43/2017 - Programa de Verão para
Jovens Cientistas Capes/IIASA - Tem por objetivo
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/edita
selecionar estudantes de doutorado vinculados a instituições Estar em conformidade com os requisitos
is/30112017-Edital-43-Programa-de-ver%C3%A3ode ensino superior brasileiras para desenvolver sua pesquisa listados no item 3 do Edital (página 4).
Jovens-Cientistas-CAPES-IIASA.pdf
com orientação de pesquisadores do Internacional Institute
for Applied Systems Analysis (IIASA).

Consórcio Erasmus
Mundus

Saúde Pública Européia (Europubhealth +): Bolsas de
Mestrado para Estudantes Não-Europeus 2018/2020 É um curso de dois anos em tempo integral de saúde
pública e entregue por seis universidades européias que
levam a um duplo mestrado reconhecido. Os bolsistas
podem estudar em pelo menos duas escolas de saúde
pública de renome na Europa em até três línguas.

11/1/2018

OBJETO

12/1/2018

Bolsa de Treinamento Técnico 3 (TT-3) em
Fundação de Amparo Imunologia no Instituto Pasteur 2018 - Está disponível
para atuação no projeto ''Patogenia e imunopatologia do
à Pesquisa do Estado
vírus da raiva isolados de morcegos insetívoros em
da Bahia – FAPESB
camundongos infectados'', no Instituto Pasteur

12/1/2018

Oi Futuro - Programa de Patrocínios Culturais
Incentivados: Seleção da Programação do Centro
Cultural Oi Futuro 2018 - visa à concessão de patrocínio
financeiro a projetos apoiados pela Lei Estadual de Incentivo
à Cultura do Rio de Janeiro e pela Lei Municipal de Incentivo
à Cultura do Rio de Janeiro, nas áreas de educação, cultura,
inovação social e esporte

Oi Futuro

QUEM PODE PROPOR

LINK DO EDITAL*

Estudantes com perfis diversos mas
complementares, obtidos de: Saúde /
ciências médicas ,Ciências sociais e
Engenharias.

https://www.europubhealth.org/

Graduação concluída; Conhecimento
básico em imunológica; Experiência
prévia em laboratório de pesquisa ou
rotina; Experiência com preparação de
soluções.

http://www.fapesp.br/oportunidades/patogenia_e_imun
opatologia_do_virus_da_raiva_isolados_de_morcegos_in
setivoros_em_camundongos_infectados/1877/

Proponentes Pessoa Jurídica.

http://www.oifuturo.org.br/editais/editais-de-cultura/

O Edital Capes nº42/2017 Fomento à inovação para o Será aceito um projeto por Instituição de
Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologias de
Ensino Superior pertencente ao programa
Informação e Comunicação em Educação na Temática
Universidade Aberta do Brasil; O
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/edita
gerenciamento do projeto será de
Jogos Virtuais - Visa a seleção para fomento a projetos de
is/30112017-Edital-42-Jogos-Virtuais.pdf
responsabilidade do Coordenador UAB ou
inovação, que contribuam para o desenvolvimento
do Coordenador UAB Adjunto.
tecnológico da Educação no Brasil.

12/1/2018

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

14/1/2018

Bolsa de Pós-Doutorado em Direito Público na USP
Fundação de Amparo 2018 - Está disponível para atuação no projeto ''Corredor
Azul Paulista e Estabelecimento do Serviço de Legislação
á Pesquisa do Estado
da Bahia - FAPESB Brasileiro e Paulista de Gás Natural'', no Instituto de Energia
e Ambiente da Universidade de São Paulo.

14/1/2018

Devem apresentar uma sólida base em
Bolsa de Pós-Doutorado em Modelagem Econômica
Fundação de Amparo Energética na USP 2018 - Está disponível para atuação no econometria da área de energia para
examinar variáveis como preço, renda e
projeto ''Modelagem de cenários de energia com foco no
á Pesquisa do Estado
elasticidades cruzadas em segmentos
longo prazo'', no Instituto de Energia e Ambiente da
da Bahia
que demandam gás natural.
Universidade de São Paulo.

15/1/2018

Bolsa de Treinamento Técnico 5 (TT-5) em Ciência de
Profissional graduado, especialista em TI http://www.fapesp.br/oportunidades/gestao_colaborativ
Dados 2018 - está disponível para atuação no projeto
Fundação de Amparo
''Gestão Colaborativa de Riscos a Desastres: aplicativo e
com pelo menos cinco anos de
a_de_riscos_a_desastres_aplicativo_e_sistema_de_gest
á Pesquisa do Estado
sistema de gestão de riscos por cidades, cidadãos e
experiência após a graduação ou título ao_de_riscos_por_cidades_cidadaos_e_empresas_mais_
da Bahia
empresas mais resilientes'', no Departamento de Pesquisa,
de doutorado.
resilientes/1890/
Desenvolvimento e Inovação (Labs) da Climatempo

15/1/2018

Bolsa de Pós-Doutorado em Bioquímica na USP 2017 Tem como objetivo investigar os possíveis papeis das
Fundação de Amparo
proteínas p53 e TFAM na modulação da atividade de mtBER
à Pesquisa do Estado
em células humanas através de suas interações com pol
da Bahia - FAPESB
gama.

Graduação ou com experiência em
Gestão, Direito Público, Direito,
Contabilidade, Economia, Relações
Internacionais ou Comércio Exterior,
incluindo experiência em Planejamento
Energético e conhecimento de políticas
públicas

Os candidatos devem ter experiência
prévia em bioquímica e biologia
molecular.

http://www.fapesp.br/270

http://www.rcgi.poli.usp.br/wpcontent/uploads/2017/11/17PDR033.pdf

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

Prêmio de Fotografia: Ciência & Arte 2017 - Visa
Conselho Nacional de
fomentar a produção de imagens com a temática de Ciência,
Desenvolvimento
Tecnologia e Inovação, contribuir com a divulgação e a
Científico e
popularização da ciência e tecnologia e ampliar o banco de
Tecnológico - CNPq
imagens do CNPq.

Estudantes de graduação e pósgraduação, docentes e pesquisadores
brasileiros, maiores de dezoito anos

http://www.premiofotografia.cnpq.br/documents/76507/
78510/anexo+8+Regulamento+VII+PFOTO+2017.pdf/
811bf5ac-e671-4f21-bf9f-7473cf613e01

19/1/2018

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Edital Capes nº48/2017 - Programa Doutorado Pleno
no Exterior 2017/2018 - Visa selecionar candidatos para
o Programa Doutorado Pleno no Exterior da Capes. O
Programa tem a finalidade de oferecer bolsas de doutorado
pleno, como alternativa complementar às possibilidades
ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no
Brasil

Ter diploma de nível superior ou
certificado de conclusão do curso,
reconhecidos na forma da legislação
brasileira.

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/edita
is/11-12-2017-Edital-n-48-2017-Doutorado-Pleno-20172018.pdf

19/1/2018

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Edital Capes nº45/2017 - Programa de Professor
Visitante no Exterior (PVE) 2017/2018 - visa selecionar
candidatos para o Programa de Professor Visitante no
Exterior (PVE) da Capes. O Programa tem como objetivo
específicos incentivar a criação de parcerias e o início ou
consolidação de uma rede de pesquisa existente.

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Ter diploma de doutorado (ou ata de
Edital Capes nº46/2017 - Programa de Pósdefesa de tese, para defesas recentes)
Doutorado no Exterior 2017/2018 - Visa selecionar
reconhecido na forma da legislação
candidatos para o Programa de Pós-Doutorado no Exterior
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/edita
brasileira e apresentá-lo como
da Capes. O Programa visa oferecer bolsa para a realização
documento comprobatório no ato da
de estudos avançados fora do Brasil posteriores à obtenção
is/11-12-2017-Edital-n-46-2017-Pos.pdf
inscrição;
do título de Doutor pelo pleiteante e destina-se a
Estar em conformidade com os demais
pesquisadores ou docentes com menos de oito anos de
formação doutoral e que não possuam vínculo empregatício. requisitos do item 4 do Edital (página 3).

Financiadora de
Estudos e Projetos FINEP

Edital Público de Seleção de Projetos para Patrocínio
FINEP 2018 - Visa conceder apoio a projetos que
http://www.finep.gov.br/images/Patrocinio/22_12_2017
contribuam para a valorização da sua marca institucional
Proponentes que seja pessoas Jurídicas.
perante seus públicos. Apoiando 2 áreas, sendo elas: Área 1 _Edital_Patrocinio_2018.pdf
Eventos e Publicações do Sistema de C,T&I e Área 2 Eventos e Publicações Culturais

19/1/2018

19/1/2018

25/1/2018

Ter diploma de doutorado reconhecido
na forma da legislação brasileira e
apresentá-lo como documento
comprobatório no ato da inscrição.
Estar em conformidade com os demais
requisitos listados no item 4 do Edital
(página 2).

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diver
sos/11-12-2017-Edital-45-2017-PVE.pdf

25/1/2018

31/1/2018

31/1/2018

31/1/2018

31/1/2018

Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado
da Bahia - FAPESP

Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado
da Bahia - Fapesp

Banco Mundial

Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado
da Bahia - FAPESB

Consórcio Erasmus
Mundus

Bolsas de Pós-Doutorado em Química Medicinal
Sintética na USP 2018 - O objetivo do projeto é a
descoberta de novos inibidores de cisteíno proteases para o
tratamento da doença de Chagas, causada pelo parasito
Trypanosoma cruzi, e endêmica nas Américas do Sul e
Central.
Bolsa de Pós-Doutorado em Zoologia na Unicamp
2018 - Está disponível para atuação no projeto ''O fungo
quitrídio no Brasil: da sua origem às suas conseqüências'',
no Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros do
Departamento de Biologia Animal da Unicamp.

Estágio do Grupo Banco Mundial 2018 - Visa oferecer
aos indivíduos altamente motivados e bem sucedidos uma
oportunidade para melhorar suas habilidades enquanto
trabalha em um ambiente diversificado. Fornecendo vagas
para os campos: Economia, Ciências sociais, Meio
Ambiente, e outros campos relacionados.
Bolsa de Treinamento Técnico 1 (TT-1) em
Desenvolvimento de Equipamentos Eletrônicos
(Código 1843) 2017 - Está disponível para atuação no
projeto ''Sistema IoT para aquisição de dados urbanos.
Gestão de vagas de estacionamento público/privado'', na
Innowatt Desenvolvimento e Serviços LTDA.

Ter um doutorado em química orgânica,
química medicinal ou química biológica; http://www.fapesp.br/oportunidades/planejamento_sint
Com experiência em síntese orgânica ese_e_atividade_tripanossomicida_de_inibidores_covale
principalmente relacionada à química
ntes_reversiveis_da_enzima_cruzaina/1899/
medicinal sintética.

Que tenha habilidades combinadas em
ecologia, genética, microbiologia,
imunologia e bioinformática;
Necessidade de inglês fluente.

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

Ser Graduado e matriculado em um
programa de Pós-Graduação em tempo
Integral, e ter fluência em Inglês.

http://www.worldbank.org/en/about/careers/programsand-internships/internship

Alunos de graduação, sem reprovações
em seu histórico escolar e sem vínculo
empregatício.

http://www.fapesp.br/oportunidades/sistema_iot_para_
aquisicao_de_dados_urbanos_gestao_de_vagas_de_est
acionamento_publico_privado_/1843/

Engenharia de Segurança contra Incêndio (IMFSE):
bolsas de mestrado para estudantes que não sejam Bacharel ou equivalente reconhecido de
eu 2018/2020 – É um programa de mestrado educacional
uma instituição credenciada em
em tempo integral de dois anos, criado no âmbito Erasmus engenharia civil, estrutural, mecânica e
entre outros.
+, oferecendo um mestrado comummente reconhecido
comumente organizado por seis universidades.

http://www.imfse.ugent.be/index.asp

31/1/2018

31/1/2018

Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado
da Bahia - FAPESB

Consórcio Erasmus
Mundus

Bolsa de Treinamento Técnico 5 (TT-5) em
Desenvolvimento de Softwares 2017 - stá disponível
para atuação no projeto ''Sistema IoT para aquisição de
dados urbanos. Gestão de vagas de estacionamento
público/privado'', no Innowatt Desenvolvimento e Serviços
LTDA.

A vaga é voltada a profissional graduado,
especialista em TI com pelo menos cinco http://www.fapesp.br/oportunidades/sistema_iot_para_
anos de experiência após a graduação ou aquisicao_de_dados_urbanos_gestao_de_vagas_de_est
título de doutorado, sem vínculo
acionamento_publico_privado_/1847/
empregatício.

Sistemas de Computação Incorporados (EMECS):
Os candidatos devem possuir pelo menos
Bolsas Mestres para Estudantes Não-UE 2018/2020 um B.Sc. grau (ou equivalente) em
É projetado para educar graduados de licenciado em
Engenharia Elétrica, Engenharia
Engenharia Elétrica e de Computadores e Ciências da
Informática, Ciência da Computação ou
Computação, Matemática, bem como graduados de
um programa relacionado e fluência em
disciplinas relacionadas para se tornarem especialistas no
inglês.
campo de Sistemas de Computação Incorporados.

http://mundus.eit.uni-kl.de/index.php?id=24

31/1/2018

Bolsa de Pós-Doutorado em Aprendizado de Máquina
É necessário que o candidato tenha título
na USP 2017 - Uma Bolsa está disponível para atuação no
de doutor em Ciência da Computação ou http://www.fapesp.br/oportunidades/armadilhas_e_sens
Fundação de Amparo
projeto ''Armadilhas e Sensores Inteligentes: Uma
áreas afins, com experiência em
à Pesquisa do Estado
ores_inteligentes_uma_abordagem_inovadora_para_con
Abordagem Inovadora para Controle de Insetos Peste e
Aprendizado de Máquina e Mineração de trole_de_insetos_peste_e_vetores_de_doencas/1851/
da Bahia - FAPESB
Vetores de Doenças'', no Instituto de Ciências Matemáticas e
Dados.
de Computação da USP

31/1/2018

Summer Research Program (SRP) 2018 - O Programa
de Pesquisa de Verão (SRP) em Ciências da Vida e
École Polytechnique
Fédérale de Lausanne Tecnologia na EPFL oferecerá uma intensa oportunidade de
treinamento de pesquisa para 25 estudantes de graduação
(EPFL)
interessados em carreiras de pesquisa em ciências da vida.

Deverá esta cursando graduação em
biologia, biofísica, química, bioengenharia, bio-informática, biologia
quantitativa, cursos de genética ou um
programa similar de ciências da vida.

31/1/2018

Bolsa de Pós-Doutorado em Fenômenos de Fluidos/
Fundação de Amparo Transporte na USP 2018 - Está disponível uma bolsa de
à Fapesp do Estado da Pós-Doutorado que visa o desenvolvimento de métodos de
otimização para geometria e parâmetros de fluxo de um
Bahia - FAPESB
ejetor e conjunto de ejetores.

Ter um grau de doutorado em
http://www.fapesp.br/oportunidades/otimizacao_de_eje
Engenharia Mecânica, Naval, Química, tores_de_gas_liquido_para_compressao_de_alta_pressa
Petróleo, Engenharia Civil ou em Física;
o_de_co2_/1898/

31/1/2018

Consórcio Erasmus
Mundus

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

https://sv.epfl.ch/summer-research

http://www.imfse.ugent.be/index.asp

1/2/2018

Bolsa de Pós-Doutorado em Materiais
Experiência prévia em pesquisa na área
Nanoestruturados 2018 - Propõe-se a síntese e
de síntese orgânica e/ou síntese de
Fundação de Amparo caracterização de nanoestruturas peptídicas obtidas a partir
peptídeos, caracterizações de
á Pesquisa do Estado de processos de auto-organização. Sequências peptídicas, do
nanomateriais através de técnicas
da Bahia - FAPESB
tipo bola-anfifílicos e lipopeptídicos, serão sintetizadas e
espectroscópicas e microscópicas, e que
caracterizadas por diferentes técnicas analíticas e
possua publicações prévias na área
espectroscópicas.

4/2/2018

Biominas Brasil - 5° Rodada do BioStartup Lab 2018 São consideradas elegíveis inscrições
Trata-se de um Programa especializado que busca estimular
provenientes de todos os estados
a criação e acelerar o desenvolvimento de ideias de negócio
brasileiros e de qualquer país do mundo
e de empresas startups nas áreas de saúde humana,
agronegócios, saúde animal, meio ambiente e digital health.

9/2/2018

15/2/2018

Biominas Brasil

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Edital Capes nº47/2017 - Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior (PDSE) 2017/2018 - O
Programa objetiva oferecer bolsas de estágio em pesquisa
de doutorado no exterior de forma a complementar os
esforços despendidos, pelos programas de pós-graduação no
Brasil, na formação de recursos humanos de alto nível para
inserção nos meios acadêmico, de ensino e de pesquisa no
país.

Estar em conformidade com os demais
requisitos listados no item 4 do Edital
(página 3)

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

http://biostartuplab.org.br/inscricoes/

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/edita
is/11-12-2017-Edital-n-47-2017-Doutorado-Sanduiche2017-2018.pdf

Bolsa de Treinamento Técinco 3 (TT-3) em Química
Fundação de Amparo 2018 - O projeto visa contribuir de maneira abrangente, Graduados do nível superior em Química http://www.fapesp.br/oportunidades/estudos_sobre_o_
á Pesquisa do Estado abordando temas críticos aos principais desafios científicos e ou Engenharia da Comunicação , sem
uso_do_bioetanol_em_celulas_a_combustivel_do_tipo_
reprovação
da Bahia - FAPESB tecnológicos relativos ao avanço do uso do etanol em células
pemfc_e_sofc/1893/
a combustível.

28/2/2018

Bolsa de Pós-Doutorado em Física Hadrônica na USP
Fundação de Amparo 201 - Está disponível para atuar na área de Física Hadrônica
em Colisões Nucleares de Altas Energias. O projeto será
á Pesquisa do Estado
desenvolvido na USP, com supervisão dos professores Jorge
da Bahia - FAPESB
Noronha e Matthew Luzum.

O candidato deverá possuir título de
doutor.

http://www.fapesp.br/oportunidades/fisica_hadronica_e
m_colisoes_nucleares_de_altas_energias/1829/

2/3/2018

Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia 2017 - Visa
Conselho Nacional de reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes,
jovens pesquisadores e equipes de pesquisa que
Desenvolvimento
representem potencial contribuição para o desenvolvimento
Científico e
Tecnológico - CNPq científico e tecnológico dos países membros e associados ao
Mercosul.

Estudantes do Ensino Médio e Técnico,
incluindo estudantes da Educação de
Jovens e Adultos;estudantes do Ensino
Superior;estudantes de mestrado,
mestres, estudantes de doutorado e
doutores.

http://www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct/regulam
ento

5/3/2018

Bolsas de Pós-Doutorado em Dinâmica e Geometria
Os candidatos devem ter obtido o
em Baixas Dimensões na USP 2018 - Está disponível
Fundação de Amparo
doutorado até a data de início da bolsa e http://www.fapesp.br/oportunidades/dinamica_e_geom
á Pesquisa do Estado para atuação no Grupo de Dinâmica e Geometria em Baixas
devem ter-se formado não mais do que
etria_em_baixas_dimensoes/1884/
Dimensões do Instituto de Matemática e Estatística da
da Bahia - FAPESB
sete anos atrás.
Universidade de São Paulo (IME-USP)

9/3/2018

Participantes do PIBIC - Programa
15º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e
Institucional de Bolsas de Iniciação
Tecnológica - Instituído pelo Conselho Nacional de
Científica, do PIBIC-Af - Programa
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tem como
institucional de Iniciação Científica nas
Conselho Nacional de
objetivos premiar bolsistas de Iniciação Científica e
Desenvolvimento
Tecnológica do CNPq que se destacaram durante o ano, sob Ações Afirmativas e bolsistas de Iniciação
http://www.destaqueict.cnpq.br/web/pdict/regulamento
Científico e
os aspectos de relevância e de qualidade do seu relatório
Científica de quotas do pesquisador.
Tecnológico - CNPq
final, e as instituições participantes do Programa
participantes do PIBITI - Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que
Institucional de Bolsas de Iniciação em
contribuíram de forma relevante para o alcance dos
Desenvolvimento Tecnológico e bolsistas
objetivos do programa.
ITI - Iniciação Tecnológica e Industrial.

31/3/2018

31/3/2018

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Edital Capes nº36/2017 – Objetivo de: Conceder bolsas
Ter título de Doutor, Nacionalidade
para pesquisadores altamente qualificados promovendo o
brasileira ou, quando estrangeiro possuir http://www.capes.gov.br/images/stories/download/edita
aprimoramento profissional/acadêmico por meio do
o visto permanente de residência no
desenvolvimento de atividades de pesquisa em Instituição
is/14082017-Edital-36-2017-HUMBOLDT.pdf
Brasil e fluência em inglês.
de Ensino e Pesquisa estrangeira, por pesquisadores
doutores e entre objetivos.

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, podendo ser concorrentes médicos do País,
Medicina (ANM)
individual ou coletivamente, obedecendo às características
de cada Prêmio.

Profissionais do País, individual ou
coletivamente, obedecendo às
características de cada Prêmio.

http://www.anm.org.br/arquivos/3220020/Normas%20p
ara%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20de%20trabal
hos%20%C3%A0%20ANM.pdf

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

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

31/5/2018

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Edital Capes nº36/2017 - Programa de Bolsas para
Pesquisa Capes/Humboldt - Torna pública a seleção de
Ter o título de doutor obtido no Brasil ou
bolsista para o Programa de Bolsas para Pesquisa
no exterior, reconhecido na forma da
Capes/Humboldt. O Programa é uma iniciativa da Capes em
legislação brasileira, e apresentá-lo como http://www.capes.gov.br/images/stories/download/edita
cooperação com a Fundação Alexander von Humboldt (AvH)
documento comprobatório no ato da
is/14082017-Edital-36-2017-HUMBOLDT.pdf
com o objetivo de: Conceder bolsas para pesquisadores;
inscrição, conforme a modalidade;Estar
Promover o aprimoramento profissional; Oferecer
em conformidade com os requisitos
oportunidades para a atualização de conhecimentos;Ampliar
listados no item 3 do Edital (página 2).
o nível de colaboração.

30/6/2018

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico - CNPq

CHAMAMENTO PÚBLICO/CNPq nº 001/2017 - Tem por
Pessoas jurídicas de direito privado, com
objeto receber propostas de Pessoas Jurídicas de direito
http://cnpq.br/documents/10157/4031155/Chamament
ou sem fins lucrativos, brasileiras ou
privado, com ou sem fins lucrativos, que manifestem
o_CNPq-CORI_001-2017.pdf
estrangeiras.
interesse em aportar recursos voltados ao financiamento de
projetos de ciência, tecnologia e inovação.

18/4/2018

31/7/2018

Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz)

30/9/2018

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES)

Sessenta dias de
Fundação de Amparo
antecedência ao
à Pesquisa do Estado
início da
da Bahia - FAPESB
Olimpíada.

Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente (Obsma): 9ª
Estudantes (com professores
Edição - É um projeto educacional, bienal, voltado para
responsáveis) do Ensinos Fundamental II
alunos e professores da educação básica. A Obsma tem
ou Médio, incluindo a modalidade
como finalidade estimular projetos, ações e atividades
educativas voltadas para os temas transversais Saúde e Meio Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Ambiente.
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).

Projetos de investimento voltados à
melhoria da gestão e à implantação,
ampliação e modernização das
instituições de saúde.

Programa de Popularização das Ciências: Popciências Pesquisadores/professores vinculados a
Instituição de Ensino Superior, Instituto
2017 - Olimpíadas de Ciências A iniciativa busca promover a popularização das Ciências no de Ciência e Tecnologia, Escola Pública
da Rede Municipal de Ensino ou Escola
estado da Bahia, por meio do apoio financeiro para a
Pública da Rede Estadual de Ensino do
execução de Olimpíadas nas áreas de: Matemática; Física;
estado da Bahia.
Química; Biologia.

http://www.olimpiada.fiocruz.br/

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financi
amento/produto/bndes-saude-atendimento-sus

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

Noventa dias
antes do início
da atividade

O programa de Auxílio Participação em Eventos
Científicos (AVG) - CNPq - Apoia a participação do
O candidato deverá ter título de doutor
pesquisador com desempenho destacado em sua área de
Conselho Nacional de
ou de livre docência, com o currículo
http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6atuação em eventos científicos no exterior, tais como:
Desenvolvimento
atualizado na Plataforma Lattes e possuir
Congressos e similares; Intercâmbio científico ou
Científico e
43e4-9626-5a04429bb2b3
o domínio no idioma do evento,visita ou
tecnológico; Visitas de curta duração, para aquisição de
Tecnológico – CNPq
intercâmbio;
conhecimentos específicos e necessários ao desenvolvimento
da pesquisa científica ou tecnológica e/ou de inovação.

Noventa dias
antes do início
da atividade

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico – CNPq

FLUXO
CONTÍNUO

Auxílios de Curta Duração: Auxílio Pesquisador
O candidato deverá ser pesquisador de
Visitante - Possibilita ao pesquisador brasileiro ou
comprovada qualificação e experiência
http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a7estrangeiro, de reconhecida competência, a colaboração
com o currículo atualizado na Plataforma
com grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento
4748-97f5-6cab3a4c6d40
Lattes e possuir o domínio no idioma do
de projetos/planos de trabalho de natureza científica,
evento, visita ou intercâmbio.
tecnológica e/ou de inovação.

Banco Nacionla de BNDES Finem - Inovação - É uma linha de financiamento
para investimentos em: Inovações potencialmente
Desenvolvimento
disruptivas ou incrementais de produto, processo e
Econômico e Social marketing e áreas correlatas.
BNDES

Empresas sediadas no País;
entidades e órgãos públicos.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financi
amento/produto/bndes-inovacao

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.

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

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

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/guest/apresentacaoimportacao-para-pesquisa

Dow Chemical
Company

Programa de Estágio – Produzir inovações com base no
O candidato deverá estar cursando
valor das ciências químicas, físicas e biológicas, ajudando a seguintes cursos: administração, ciências
desenvolver soluções para os mais desafiadores problemas
contábeis; comércio exterior;
mundiais, como a necessidade de água potável, a geração e comunicação; Economia; engenharias ;
marketing; química; relações
conservação de energia limpa e o aumento da produção
internacionais; sistemas de informação.
agrícola.

http://www.dow.com/brasil/carreiras/trabalheconosco/programa-de-estagio.htm

Banco Itaú S.A.

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

https://www.itau.com.br/carreira/programas/estagiocorp/

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

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-fomentoolimpiadas-de-ciencias/

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

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social BNDES

BNDES Finem - Desenvolvimento Integrado dos
Municípios - É uma linha de financiamento para projetos
multissetoriais, sustentáveis e integrados alinhados ao
planejamento municipal.

Entidades e órgãos públicos;
Empresas com sede e administração no
país; Empresário individual com CNPJ
regularmente constituído.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financi
amento/produto/bndes-finem-pmi

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/Edital_PRODECINE-032016.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.

Pirelli Pneus S.A

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.

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

Estudantes Universitários

https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/thermofisher
/

Entidades públicas ou privadas
responsáveis por intermediar programas https://www.embrapa.br/documents/10180/1368564/N
de
orma_Estagio_Embrapa.pdf/62d296d9-286d-40e1-af79estágio entre as instituições de ensino e
065a5751ecd8
as partes concedentes do estágio.

O candidato deve estar cursando
bacharelado.

http://www.metatalentos.com.br/pirelli/

FLUXO
CONTÍNUO

DSM

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
será integrado às rotinas eaos projetos da área de atuação e
estará envolvido em diversas ações que possam contribuir
de maneira sólida para o seu desenvolvimento.

30/9/2018

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES)

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.

Está Cursando o Ensino Superior e ter
fluência em Inglês.

https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/dsm/#4

Projetos de investimento voltados à
melhoria da gestão e à implantação,
ampliação e modernização das
instituições de saúde.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financi
amento/produto/bndes-saude-atendimento-sus

* (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.

