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CHAMADAS E EDITAIS

PROGRAMA CIFRE BRASIL PARA
DOUTORANDOS

O Programa Cifre Brasil permite aos doutorandos
trabalhar em laboratório ou empresa e pesquisar
sobre o assunto de sua tese. O salário mínimo
bruto é de 1.957 euros (entre 23.484 euros e
28.000

euros

por

ano).

O Cifre oferece, atualmente, vaga para um(a)
doutorando(a) brasileiro(a) para o INRA de
Toulouse (Instituto Nacional de Pesquisa em
Agronomia),

na

França,

na

área

da

gastroenterologia. O projeto de tese é o seguinte:
“Nutritional modulation of intestinal microbiota by
probiotics: impact in the development of obesity”.

Acesse o projeto de tese (em inglês): Thesis
project

Leia mais sobre o Cifre: Mini Plaquette CIFRE
Brésil A4

Mais informações

Ou escreva em português, inglês ou francês
para: cifre@anrt.asso.fr.

PROGRAMA DE JOVENS PROFISSIONAIS NA
ONU

Foram abertas as inscrições para o "Programa de
Jovens Profissionais" (YPP, na sigla em inglês) da
Organização das Nações Unidas. O YPP é um
processo de recrutamento realizado anualmente
pela ONU, com o objetivo de selecionar jovens
profissionais que tenham interesse em trabalhar na
Organização.

Para
1-

participar
ter

do

YPP,

diploma

de

é

preciso:

nível

superior;

2- ter idade máxima de 32 anos até o fim de 2015;
3-

ser

fluente

em

inglês

ou

francês;

e

4- ser nacional de um dos países participantes do
programa. Assim como em anos anteriores, o Brasil
participará

da

edição

de

2015

do

YPP.

Serão abertas vagas nas áreas de administração,
finanças, estatística, informação pública, assuntos
sociais e assuntos jurídicos. Os prazos de inscrição
relativos

a

cada

área

são:

- Administração: 20 de maio a 19 de julho;
-

Finanças:

27

de

maio

a

26

-

Estatística:

3

de

junho

a

2

de
de

junho;
agosto;

- Informação pública: 10 de junho a 9 de agosto;
- Assuntos sociais: 17 de junho a 16 de agosto;
- Assuntos jurídicos: 24 de junho a 23 de agosto.

Os candidatos pré-selecionados serão convocados
para exame escrito previsto para o dia 15 de
dezembro de 2015 e poderão optar por realizar a
prova no Brasil (em Brasília) ou em qualquer outro
país

participante

do

programa.

As inscrições devem ser realizadas pelo site
Informações

https://careers.un.org/ypp.

adicionais

sobre o processo de seleção também podem ser
encontradas

nesse

endereço.

CAMPANHA 2015 PARA PÓS-DOUTORANDOS
NA IRD

O

Instituto

francês

de

pesquisa

e

Desenvolvimento (IRD) selecionará projeto de
pesquisa

de

prioritariamente

jovens

doutores

relacionados

em
a

temas

Relações

sociedade/meio ambiente; Ajuda, Politicas de
desenvolvimento

e

Construção

do

Estado;

Biodiversidade, Recursos e Segurança alimentar,
entre outros. Os contratos serão de um ano,
renováveis uma vez. Os candidatos selecionados

trabalharão na França, com possibilidade de
missão em um país doSul ou ROM-COM
(Territórios

franceses

ultramarinos).

O IRD busca favorecer a mobilidade dos jovens
pesquisadores franceses ou estrangeiros, com o
dispositivo

de

estada

dos

pós-doutorandos,

permitindo-lhes adquirir experiência de pesquisa
em alto nível a fim de trabalhar em um laboratório
acadêmico

francês

ou

estrangeiro.

A data limite para as candidaturas é 25 de junho
de 2015.
Leia mais aqui

CONCURSOS EXTERNOS DO IRD PARA
ENGENHEIROS E TÉCNICOS

O

Instituto

francês

Desenvolvimento

(IRD)

de

pesquisa

abre

e

regularmente

concursos externos para Engenheiros e Técnicos.
O concurso é aberto a todas as nacionalidades
para a categoria A (Engenheiros de Pesquisa,
Engenheiros

de

Estudos

e

Assistentes

Engenheiros).
Data limite de entrega das candidaturas: 1o de
julho de 2015.

Ler o Guia de candidaturas (em francês): IRD
Postdoc+-+Guide+info

Mais informações aqui

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

PROGRAMA CSF OFERECE POSSIBILIDADES DE
ESTÁGIOS ONLINE

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e
o Ministério da Educação, por intermédio do
CNPq e da CAPES, criaram novo Portal Estágios
& Empregos, cujo objetivo é facilitar acesso a
vagas de estágios ou empregos para bolsistas e
ex-bolsistas

do

Programa

CsF.

Estudantes do Programa Ciência sem Fronteiras
já podem se cadastrar no site, que é dedicado a
encontrar vaga de estágio ou emprego em uma
das empresas participantes do programa, no
Brasil ou no exterior. Uma vez cadastrado no site,
através de formulário e Currículo Lattes, o
estudante poderá ser selecionado de acordo com
os objetivos do Ministério da Ciência e Tecnologia

e segundo suas qualificações e competências.
Atualmente,

87

empresas,

como

Embraer,

Natura, Alstom, Sanofi ou Hyundai, participam do
programa e oferecem 233 vagas a estudantes, de
acordo com sua área de interesse, através do
sistema de seleção.

Mais

informações

no

Portal

do

CsF

ENSINO SUPERIOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PUBLICA GUIA
PARA ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS

O Ministério da Educação Nacional, do Ensino
Superior e da Pesquisa francês lançou um guia

destinado aos estagiários do ensino superior, na
França ou no exterior. Constituindo ferramenta
complementar aos textos oficiais e regulamentares,
o guia dá conselhos para os estudantes, as
empresas e as instituições de formação que
propõem cursos de nível bac + 2 até bac + 8 antes,
durante

e

depois

do

estágio.

Além disso, essa ferramenta possibilita o acesso a
vários documentos, tal como a “Convention de
stage”, ou a informações sobre o visto de que o
estagiário estrangeiro necessita para candidatar-se
durante

a

sua

estada

na

França.

Leia mais aqui
Outras informações úteis

MOOC PARA ESTUDANTES
ESTRANGEIROS « RÉUSSIR SES ÉTUDES EN
FRANCE »

Connexion francophone é uma associação recente
que reúne professores de FLE (Francês Língua
Estrangeira) e que criou o MOOC (Massive Open
Online Courses) “Réussir ses études en français”
(“Estudos bem sucedidos em francês). O objetivo
desse curso online é informar os estudantes sobre a
instalação na França e convidá-los a fazer parte da

comunidade dos estudantes estrangeiros através de
um foro. O início do curso está previsto para 6 de
julho de 2015, com quatro semanas de formação.
Um certificado será entregue durante a quinta e
última semana de aulas, quando do balanço do
curso.

Mais informações aqui

NOTÍCIAS

BRASIL PASSA A INTEGRAR OFICIALMENTE
GRUPO EUROPEU DE REGULAMENTAÇÃO DA
NANOTECNOLOGIA

O projeto europeu NanoReg, que trata da regulação
internacional

em

nanotecnologias,

acabou

de

integrar o Brasil ao Acordo de Cooperação recém

assinado em Lisboa. Fora do continente europeu, o
Brasil é o único país, junto com a Coreia do Sul, que
passa a participar do projeto, cujo objetivo é avaliar
os riscos e disponibilizar meios de análise de dados
a

respeito

de

nanomateriais.

Com vistas a melhorar a gestão dos riscos e
sintonizar

a

regulação

mundial,

esse

acordo

possibilita ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação e a outras instituições nacionais o acesso
a dados e pesquisas de 68 laboratórios de 16 países
europeus.
A coordenação científica no Brasil será sediada no
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), que deve atuar em parceria
com

outras

pesquisadores

instituições,
e

redes

de

organizações,
nanotoxicologia.

Leia mais aqui

EVENTOS

PROFESSORA BRASILEIRA É DOUTOR
HONORIS CAUSA EM UNIVERSIDADE
FRANCESA

Foi realizada, no dia 4 de junho, cerimônia de
certificação da professora Claudia Maria Bauzer
Medeiros, titular do Departamento de Ciências da
Computação

da

Universidade

de

Campinas

(UNICAMP), como Doutora Honoris Causa da
Universidade

Paris

Dauphine.

A

premiação

homenageia a longa carreira da pesquisadora,
pioneira no Brasil na área de formação e análise
de banco de dados, bem como sua cooperação
regular

com

o

Laboratoire

d'Analyse

et

Modélisation de Systèmes pour l'Aide à la
Décision (LAMSADE), da Universidade Dauphine.
Claudia

Maria

homenageada

Bauzer
com

Medeiros

título

já

fora

semelhante

pela

Universidade Antenor Orrego, em Trujillo, no
Peru, havendo sido premiada pelo Governo
brasileiro, no ano seguinte, com a Ordem do
Mérito Científico, na Ordem de comendadora. Em
1994, a professora contribuiu para a criação do
laboratório de pesquisa na área da formação de
bancos de dados na UNICAMP, um dos primeiros
no Brasil. Integrou também diversos órgãos
científicos, como a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), o
Conselho

Nacional

para

Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES),

do

Governo

Federal.

Leia mais aqui
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