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EURAXESS é uma iniciativa da Direção geral para a 

pesquisa e a inovação da Comissão Europeia 



EURAXESS apoia pesquisadores e empregadores 

Fornece 

GRATUITAMENTE 

informações e serviços, 

inclusive sobre fomentos. 
 

Um portal = 5 pilares 

EURAXESS é uma iniciativa da 

Comissão Europeia, apoiando a 

mobilidade de pesquisadores e 

cooperação internacional desde 2003.  

euraxess.org 



EURAXESS apoia pesquisadores e empregadores 

INFORMATION & ASSISTANCE: apoio personalizado aos 

pesquisadores e suas família em 40 países europeus 

PARTNERING: encontrar parceiros individuais e instituições 

para facilitar colaborações 

WORLDWIDE: seus contatos para se conectar com a 

pesquisa europeia 

JOBS & FUNDING: portal de ofertas de trabalho e 

financiamento, na Europa e no mundo  

CAREER DEVELOPMENT: auxílio para desenvolver sua 

carreira científica, com treinamentos online 



O portal EURAXESS 

euraxess.org 



EURAXESS: ferramenta para internacionalização 

Crie um perfil da sua instituição no portal EURAXESS e entre 

o mapa da pesquisa europeia 



PARTNERING: encontre parceiros e seja encontrado! 

Crie um perfil da sua instituição no portal EURAXESS e entre 

o mapa da pesquisa europeia 

EURAXESS: ferramenta para internacionalização 



PARTNERING 

Apareça como parceiro potencial 

 



PARTNERING: encontre parceiros e seja encontrado! 

Crie um perfil da sua instituição no portal EURAXESS e entre 

o mapa da pesquisa europeia 

Publique gratuitamente suas ofertas no EURAXESS JOBS 

para aumentar a sua visibilidade e recrutar talentos 

internacionais 

EURAXESS: ferramenta para internacionalização 



JOBS & FUNDING 

Jobs database 



HOSTING OFFERS: expresse o interesse da sua instituição 
em receber pesquisadores visitantes 
Tem inclusive fomento da UE para isso! 

PARTNERING: encontre parceiros e seja encontrado! 

Crie um perfil da sua instituição no portal EURAXESS e entre 

o mapa da pesquisa europeia 

Publique gratuitamente suas ofertas no EURAXESS JOBS 

para aumentar a sua visibilidade e recrutar talentos 

internacionais 

EURAXESS: ferramenta para internacionalização 



HOSTING OFFERS: expresse o interesse da sua instituição 
em receber pesquisadores visitantes 
Tem inclusive fomento da UE para isso! 

PARTNERING: encontre parceiros e seja encontrado! 

Crie um perfil da sua instituição no portal EURAXESS e entre 

o mapa da pesquisa europeia 

Publique gratuitamente suas ofertas no EURAXESS JOBS 

para aumentar a sua visibilidade e recrutar talentos 

internacionais 

EURAXESS: ferramenta para internacionalização 

WORLDWIDE: EURAXESS Brazil apoia a sua instituição 
em todas as etapas da sua internacionalização, divulga 
suas ofertas,  informa seus pesquisadores 



Mais detalhes e passos a passos para  

beneficiar das ferramentas oferecidas por EURAXESS 

 

Assista à gravação do webinar  

 Como aumentar a visibilidade 

internacional do seu  grupo de 

pesquisa? 

em: 

bit.ly/EURAXESS_Webinars2019 

 

Slides disponíveis com todas as dicas e 

instruções 

http://bit.ly/EURAXESS_Webinars2019
http://bit.ly/EURAXESS_Webinars2019
http://bit.ly/EURAXESS_Webinars2019
http://bit.ly/EURAXESS_Webinars2019


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  

(28 países membros 

e 16 associados 

ao H2020) 03. Pesquisa de ponta 

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

04. Projeto de pesquisa 

MSCA RISE, MSCA ITN, Horizon 2020 



brazil.euraxess.org 

facebook.com/EuraxessBrasil  

twitter.com/EuraxessBrasil 

youtube.com/EuraxessLinksBrazil 

brazil@euraxess.net  

👈  Assine nossa lista de difusão e 

receba conteúdo sobre 

oportunidades de pesquisa e 

cooperação internacional 

  

Charlotte Grawitz, representante regional 
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