PERGUNTAS FREQUENTES:
Qual o prazo de análise dos currículos? Em quanto tempo teria uma resposta?
R- Esta etapa é efetuada pela AstraZeneca e, segundo a empresa, leva cerca de dois meses. Após a
análise da empresa, no CNPq o processo leva de 30 a 45 dias para a emissão do resultado oficial.
Qual o prazo de candidatura?
R- Poderá se candidatar enquanto a vaga estiver disponível.
Como conseguir mais informação sobre o programa?
R- Através das páginas da AstraZeneca WWW.astrazeneca.com.br/2011/ciencia.asp, da
MedImmune www.medimmune.com/brazilianpostdoc, e no portal do programa Ciência sem
Fronteiras.
Posso me candidatar se ainda não tenho meu título de doutor, mas estou em processo de finalização
do doutorado?
R- Sim, pode. Contudo a implementação da bolsa dependerá da comprovação do título de Doutor.
Precisa comprovar o nível de inglês através de algum exame de proficiência?
R- Sobre a proficiência, a norma da bolsa de Pós-Doutorado no Exterior do CNPq estabelece que no
momento da inscrição o candidato deve enviar um documento de “Confirmação por parte do
supervisor de que o conhecimento do idioma do país de destino é suficiente para o desenvolvimento
das atividades previstas”.
Link para a norma do CNPq:
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
Sei que a AstraZeneca possui centros de R&D nos EUA, Reino Unido e Suécia. As vagas são para
algum país específico?
R- Os projetos serão realizados nos centros de pesquisa da Astrazeneca: Mountainview, California,
EUA. Gaithersburg, Maryland, EUA e Cambridge, Reino Unido, de acordo com a vaga.
Quais são os próximos passos após submissão de documentação?
R- A Astrazeneca seleciona os CVs e então orienta ao candidato para que se inscreva no sistema do
CNPq. O envio da proposta é eletrônico e tramitará internamente no CNPq. O resultado será
comunicado entre 30 e 45 dias após o envio da proposta.
Há um número máximo de páginas para a carta de apresentação?
R- Não, mas duas laudas são suficientes.
Se selecionado, o candidato poderá escolher o país e o periódo ou é empresa que definirá?
R- A empresa que irá definir segundo os critérios do centro de execução e linha de pesquisa.
A versão inglés do curriculo Lattes é muito ruim, pode mandar comprovante de cadastro no Lattes e
uma versão pessoal do CV?
R- O candidato tem que estar inscrito no Curriculum. Lattes. Alterações na versão em inglês do
Curriculum Lattes pode ser relizada pelo próprio candidato, bastando informar que não deseja
tradução automática do CV.
Há a possibilidade de aplicar para mais do que uma área?
R- A preferência é que o candidato indique claramente uma linha de pesquisa na contra-capa do
projeto. Uma segunda ou terceira opção poderá ser aceita a critério da AstraZeneca que fará contato
posterior com o candidato.

Será necessário somente a cópia do curriculo lattes e uma carta de intenção? Tais documentos
devem estar em inglês?
R- Os documentos necessários para inscrição estarão apresentados no formulário de submissão.
Outros documentos poderão ser solicitados pela AstraZeneca para subsidiar a seleção pela empresa.
No caso da primeira seleção, o início das atividades está programada para qual mês de 2014?
R- A definição do início da vigência se dará conforme disposto na carta de aceitação, que é emitida
se o candidato for aprovado pela empresa e pelo CNPq. São necessário no mínimo 30 dias antes do
embarque para o CNPq providenciar o pagamento da bolsa e para que o bolsista providencie o
visto. A AstraZeneca poderá fornecer documento informando de seu interesse pela visita do PhD
para adiantar os procedimentos de emissão de visto.
A oportunidade é somente para pós-doutorado?
R- Neste momento, somente para estágio pós-doutoral.
Quais são os critérios do processo seletivo?
R- No lado do CNPq, o candidato deve seguir os preceitos da RN 029/2012. Já em relação a
AstraZeneca, os critérios serão divulgados oportunamente na página da Empresa. É necessário o
atendimento aos critérios de cada vaga.

