
“EURAXESS – Researchers in Motion” é a 
porta de acesso a carreiras de investigação 
atractivas na Europa, bem como a um grupo de 
talentos de nível mundial na área da investiga-
ção. Ao apoiar a mobilidade dos investigado-
res, o EURAXESS contribui para o estabeleci-
mento da Europa como uma área de excelência 
na investigação científica. 
O Espaço Europeu da Investigação tem potencial 
para fornecer oportunidades sem precedentes, 
não só para os investigadores que pretendem 
progredir nas suas carreiras noutro país europeu, 
mas também para as organizações científicas que 
procuram talentos internacionais. 
Seja um actor-chave na criação desta área de ex-
celência, aproveitando a oportunidade para tra-
balhar com os melhores académicos e ter acesso 
a instalações de investigação de nível mundial.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

fornece serviços de Internet interactivos aos 
investigadores europeus que trabalham no 
estrangeiro, com o objectivo de os manter 
em contacto entre si e com a Europa.

Existe um fórum na Internet, uma base de da-
dos de investigadores, alertas por e-mail e bo-
letins informativos electrónicos, sendo regular-
mente organizados eventos de trabalho em 
rede para os membros. 

O EURAXESS Links fornece informações sobre 
oportunidades de carreira na Europa, colabora-
ções em investigações transnacionais e políti-
cas de investigação europeias. 

Já está a funcionar nos EUA e no Japão e está 
em preparação o seu funcionamento na China. 
A adesão é gratuita. http://ec.europa.eu/euraxess
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Soluções para investigadores

K
I-80-07-154-PT-D

382 Leaflet PT.indd   1 8/12/08   2:12:18 PM



EURAXESS Jobs 

é uma ferramenta de recrutamento simples e 
sem qualquer tipo de encargos. 
Enquanto investigador, encontrará uma grande 
quantidade de informações sempre actualizadas 
sobre oportunidades de emprego, de financia-
mento e bolsas de investigação em toda a Euro-
pa. A publicação do seu CV permitirá aos recru-
tadores encontrá-lo. 

Enquanto empresa ou instituto de investigação, 
pode publicar gratuitamente oportunidades de 
emprego e pesquisar CVs de excelentes investi-
gadores internacionais. 

Também pode aceder, directamente, aos portais 
de emprego nacionais de 35 países parceiros, 
que contêm informações sobre empregos e 
oportunidades de financiamento na área da in-
vestigação, assim como serviços personalizados 
em cada país.

EURAXESS Services

é uma rede com mais de 200 centros localizados 
em 35 países europeus. 

Enquanto investigador, estes centros fornecem-
lhe ajuda, assim como à sua família, para planear 
e organizar a sua estadia num país estrangeiro. 

Este serviço gratuito personalizado ajuda-o a li-
dar com questões como o alojamento, vistos e 
autorizações de trabalho, aulas de línguas, esco-
las para os seus filhos, segurança social e cuida-
dos médicos. 

Tem ao seu dispor uma equipa de funcionários 
bem informados. Encontre um centro do 
EURAXESS Services próximo de si e leia algu-
mas das histórias de sucesso.

EURAXESS Rights

fornece todas as informações sobre a Carta 
Europeia dos Investigadores e o Código de 
Conduta para o Recrutamento de Investiga-
dores. 

A Carta define os direitos e os deveres dos 
investigadores, assim como das instituições de 
investigação e financiamento. 

O Código tem como objectivo garantir a igual-
dade de tratamento entre todos os investiga-
dores na Europa e aumentar a transparência no 
seu recrutamento. 

Um grande número de instituições líderes 
em investigação já assinou a Carta e o Código: 
fique a saber quem são na secção Signatários
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