
EURAXESS
 A porta para 
 uma carreira 
 na investigação

ESTUDANTES

Investigação e 
inovação

Procure  
o logótipo!

O EURAXESS tem como objetivo melhores condições 
de trabalho dos investigadores. Como tal, promove 
a Carta e Código1 europeu, apresentando os direitos 
e obrigações dos investigadores, empregadores 
e financiadores com vista a garantir que os 
investigadores são tratados da mesma forma 
em toda a Europa.

Centenas de instituições já expressaram o seu 
apoio e muitas estão a desenvolver uma estratégia 
de recursos humanos especial para implementar 
a Carta e Código.

Quando procura emprego, procure o logótipo 
«HR Excellence in Research»: este significa que 
o empregador implementou esta estratégia. Pode ter 
a certeza de que a instituição promove práticas de 
recrutamento justas e transparentes e que 
o desenvolvimento da sua carreira é importante.

1.
A Carta Europeia do Investigadores 
e o Código de Conduta para 
o Recrutamento de Investigadores, 
também conhecido como Carta 
e Código europeu.

O que é o EURAXESS?
O EURAXESS consiste numa iniciativa pan-europeia 
única que fornece informações e serviços de apoio 
a investigadores profissionais. Apoiado pela União 
Europeia e pelos respetivos Estados-Membros, tem 
como objetivo incentivar a mobilidade e o desenvol-
vimento da carreira do investigador, melhorando 
simultaneamente a colaboração científica entre 
a Europa e o mundo.

Para mais informações visite:

www.euraxess.org
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O mundo do trabalho 
aguarda…   
e a investigação europeia 
precisa de si!
■ ■ ■

Apesar do difícil momento económico, 
a investigação europeia pode oferecer 
a jovens talentosos na sua situação 
excelentes oportunidades de emprego 
e de carreira.

O EURAXESS fornece uma gama de serviços de apoio 
para ajudar na concretização das suas ambições 
profissionais. O seu website é um local fantástico 
para começar a procurar aquele importante primeiro 
emprego. Além disso, encontram-se disponíveis muitos 
conselhos e informações gratuitos caso encontre 
«aquele» emprego no estrangeiro.

Existem várias oportunidades quer a nível académico, 
da indústria e de institutos de investigação públicos 
e privados – porque não ver o que o EURAXESS pode 
fazer para ajudar?

Ajuda na procura 
de emprego  
e informação e apoio 
gratuitos 
■ ■ ■

Mesmo que oferta ideal seja noutro país europeu 
não há qualquer problema – o EURAXESS fornece 
uma gama de serviços gratuitos que irão ajudar 
nesta aventura. 

O EURAXESS opera mais de 260 Centros de Serviço 
em 40 países europeus nos quais pessoal profissional 
e experiente pode oferecer assistência personalizada 
relativa a todos os tipos de questões associadas 
a mudar de país. Desta forma, se tem questões sobre 
condições de entrada e vistos, situação fiscal 
ou segurança social, porque não telefonar-lhes? 
Os Centros também tratam de questões mais pessoais 
para além da mudança, oferecendo informação 
e conselhos sobre temas como alojamento e assis-
tência médica. 

Visite as páginas web do EURAXESS Services para 
obter mais detalhes.

Apesar do difícil momento económico, 
a investigação europeia pode oferecer 
a jovens talentosos na sua situação 
excelentes 
e de carreira

A qualquer momento, o portal EURAXESS Jobs indica 
milhares de ofertas de emprego e de bolsas em 
dezenas de áreas de investigação. As informações 
encontram-se disponíveis em 40 países europeus, bem 
como em destinos internacionais como Brasil, China, 
Índia, América do Norte, Singapura e outros.

O EURAXESS Jobs permite-lhe pesquisar por país 
ou área de investigação e também proporciona uma 
ligação com plataformas de emprego nacionais 
e internacionais direcionadas para investigadores.

Desta forma, quer esteja a terminar a formação em 
ciência agronómica, biologia, criminologia, ciências 
médicas ou física, o EURAXESS Jobs é o local para 
começar a procurar emprego. As vagas são constante-
mente atualizadas, indicado o sinal «últimas ofertas»
as novas colocações.

Porque não colocar o seu CV no portal do EURAXESS 
Jobs? Os seus dados podem ser vistos por centenas 
de empregadores.

Procura um emprego?   
Consulte o sítio web 
do EURAXESS

■ ■ ■

EURAXESS Services para 


