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EURAXESS é uma iniciativa da Direção geral para a 

pesquisa e a inovação da Comissão Europeia



◦ 28 países

◦ 500 millhões de habitantes

◦ 7% população mundial

◦ 24% dos investimentos em

pesquisa mundiais

◦ 32 universidades europeias

no Top 100 mundial

◦ Mercado único*

* Livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais

A União Europeia



Sobre EURAXESS

Fornece gratuitamente informações e serviços, inclusive 

sobre fomentos de pesquisa e inovação.

A rede está em 40 países europeus, no Brasil e em outros 

9 não-Europeus.

euraxess.ec.europa.eu

EURAXESS é uma iniciativa da

Comissão Europeia, apoiando a

mobilidade e o desenvolvimento de

carreira de pesquisadores desde 2003.



Como EURAXESS pode ajuda-lo?

INFORMATION & ASSISTANCE: mais de 650 pessoas em 
40 países para ajudar você e sua família

PARTNERING: encontre parceiros e instituições de 

acolhimento (host)

WORLDWIDE: conecta pesquisadores de todas as 
nacionalidades no mundo inteiro

JOBS & FUNDING: te ajuda a encontrar oportunidades de 

trabalho e financiamento

CAREER DEVELOPMENT: auxílio para desenvolver sua 

carreira científica, com treinamentos online



O portal EURAXESS

euraxess.ec.europa.eu



JOBS & FUNDING

Jobs database



INFORMATION & ASSISTANCE

Ajuda personalizada para você e sua família



EURAXESS Brazil – Como trabalhamos? 

Website, Facebook e 
Twitter

Informes regulares & 
Publicações

Apresentações e 
Eventos

1. Fornecemos informações

2. Apoio aos pesquisadores individuais

e instituições

brazil.euraxess.org
https://www.facebook.com/EuraxessBrasil/
https://twitter.com/EuraxessBrasil


A Comissão Europeia financia seu...

01. Doutorado

Ações Marie Sklodowska Curie (MSCA) ITN & COFUND, 

Vaga de doutorado nos projetos do ERC

02. Post-doc

MSCA IF e muitos outros no EURAXESS Jobs, 

Contrato de pós-doc no projetos do ERC,

mobilidadade curta nos projetos ERC

na Europa (países

membros e 

associados ao

H2020)

03. Pesquisa de ponta

“Bolsas” do ERC (individuais ou grupos de até 4)

04. Projetos de pesquisa

MSCA RISE, MSCA ITN, Horizon 2020



Outras oportunidades do ERC para os Brasileiros

▪ PhD ou Pós-doc nas equipes financiadas pelo ERC

 vagas anunciadas no portal EURAXESS Jobs

▪ Mobilidade pós doutoral curta (6-12 meses) nas 

equipes financiadas pelo ERC

(acordo de implementação EC-CONFAP)

 nova chamada para manifestão de interesse

pelo CONFAP e CNPq abrirá em 2020



Pesquisadores em projetos ERC (2012-2017)

Acordo de Implementação CONFAP-Comissão Europeia

para o Conselho Europeu de Pesquisa (ERC)



brazil.euraxess.org

facebook.com/EuraxessBrasil

twitter.com/EuraxessBrasil

brazil@euraxess.net 

👈Sign up to our mailing list

Daniel Costa, Coordenador Local
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https://www.facebook.com/EuraxessBrasil
mailto:brazil@euraxess.net

