EURAXESS: uma rede para os pesquisadores.
“EURAXESS – Researchers in Motion” é uma
iniciativa da Comissão Europeia que promove o
desenvolvimento
das
carreiras
e
a
mobilidade de pesquisadores e visa fortalecer
a colaboração científica entre a Europa e o resto
do mundo.
A rede EURAXESS é formada por 40 países
europeus e conta com representantes em seis países/regiões ao redor do
mundo, inclusive no Brasil, onde tem dois representantes nacionais desde
maio de 2013.

Uma rede de adesão gratuita, multidisciplinar que reúne
pesquisadores em todas as fases de suas carreiras

As atividades da EURAXESS se baseiam em quatro pilares :


EURAXESS Jobs: plataforma para divulgar e/ou encontrar ofertas
de emprego e financiamento da pesquisa. Permite também aos
pesquisadores de publicarem seus CVs. Instituições brasileiras podem
publicar suas ofertas gratuitamente para atrair talentos internacionais.



EURAXESS Services: uma rede de 250 centros físicos de serviços na
Europa, distribuídos em 40 países, fornecendo serviços gratuitos e
personalizados para os pesquisadores que vão deslocar-se para a
Europa, bem como para suas famílias, para planejar e organizar sua
estadia na Europa. Ajudam especificamente a lidar com questões
como alojamento, vistos e autorizações de trabalho, aulas de línguas,
escolas para os filhos, segurança social, cuidados médicos, etc.



EURAXESS Rights: informações sobre as regulamentações, os
direitos e deveres dos pesquisadores e dos seus empregadores.



EURAXESS Links: braço internacional da EURAXESS, faz a ponte
entre a Europa e a América do Norte, o Brasil, a China, a Índia, o
Japão e cinco países do sudeste asiático - ASEAN.

Um dos objetivos de EURAXESS Links Brazil é ajudar os pesquisadores
europeus que trabalham no Brasil a manter o contato entre si e com a
Europa. A rede é também aberta aos pesquisadores, cientistas e alunos
brasileiros, e visa promover a cooperação científica entre Europa e Brasil
e reforçar a Europa como um destino de excelência na pesquisa científica.

Serviços oferecidos por EURAXESS Links Brazil
No país, EURAXESS Links Brazil desenvolve três tipos de atividades:
divulgação de informação, networking de pesquisadores, e organização
de eventos.
Para isso, a rede oferece gratuitamente os seguintes serviços:










O site da EURAXESS Links Brazil, que fornece informação sobre
oportunidades de financiamento e de fazer pesquisa na Europa, bem
como sobre eventos.
Uma lista de difusão, para receber semanalmente notícias relevantes
sobre eventos, chamadas abertas ou os últimos desenvolvimentos nas
áreas da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) na Europa e
no Brasil. Além disso, receber uma lista de chamadas abertas para
financiar a mobilidade e uma newsletter trimestral.
Uma página Facebook em Português: facebook.com/EuraxessLinksBrasil.
Um grupo no Linked-In chamado EURAXESS Links – International
Researchers.
Eventos de networking voltados aos seus membros e participação
em eventos de promoção da mobilidade internacional dos
pesquisadores.
Apresentações da rede e dos serviços oferecidos, assim como dos
principais financiamentos europeus para mobilidade (ERC, MSCA),
nas suas instituições ou eventos científicos no Brasil.

EURAXESS Science Slam Brazil
EURAXESS Links organiza anualmente um
concurso em comunicação científica chamado
EURAXESS Science Slam Brazil.
O concurso é aberto aos pesquisadores de
todas as nacionalidades e todos os campos
de pesquisa e visa apresentar a pesquisa de
maneira criativa e inteligível por todos.
As candidaturas são abertas de maio a
setembro de cada ano.

**
Quer receber informações sobre as atividades de
EURAXESS Links Brazil?
Inscreva-se na lista de difusão pelo brazil@euraxess.net
Visite brazil.euraxess.org

facebook.com/EuraxessLinksBrasil

Entre em contato: brazil@euraxess.net

