Inscrição para bolsa Pós
Doutorado na AstraZeneca
pelo Programa Ciência sem
Fronteiras
2014 – Fluxo EUA/UK - AstraZeneca

Conhecendo
as Normas e
Requisitos
Antes de iniciar o processo de inscrição,
conheça as normas requisitos em:
https://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/
csf/pos-doutorado
Os valores de bolsa e auxílios podem ser
consultados em:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/
csf/valores-de-auxilios-e-bolsas

Calendário

Esta chamada é exclusiva para candidatos
doutores que desejam realizar estágio pós
doutoral em um dos Centros de P&D da
AstraZenca nos EUA ou Reino Unido.
O fluxo é contínuo e as inscrições ficarão
abertas a todo o momento, encerrando-se
em 31/12/2014. O candidato receberá a
resposta em até 90 dias após a submissão.
A AstraZenca (http://www.astrazeneca.com.br/2011/ciencia.asp)
fará a alocação aos candidatos nos centros
de P&D nos EUA e Reino Unido e posterior
suporte aos bolsistas (a escolha do país será
de acordo com o perfil do candidato).
Mais informações podem ser obtidas em
curriculos.posdoc@astrazeneca.com

Como se
inscrever?
Clique no link de inscrições no Portal do CsF

Como se
inscrever?
Digite seu CPF e senha (a mesma utilizada no
Currículo Lattes)

Formulário de
inscrição.
Leia atentamente as instruções e tenha certeza
que possui Currículo Lattes cadastrado com email atualizado

Formulário de
inscrição.
Campo Bolsa Individual/Início das Atividades
Informe a data de início das atividades com data correspondente a
60 dias após a inscrição (essa data é estimativa e dependerá da
informação passada pela IES no exterior)

Campo Bolsa Individual/Palavras Chaves em Inglês e Português
Disponha as palavras chaves em Português e Inglês de área de
interesse e trabalho realizado na graduação ou mestrado

ATENÇÃO: Não serão aceitas inscrições consecutivas sem a
devida análise da AstraZeneca e do CNPq. O candidato deverá
aguardar até 90 dias, a partir da data de submissão, pela
resposta.

Formulário de
inscrição.
Campo Área de Conhecimento
Informar a área de conhecimento predominante

Campo área Prioritária Ciência sem Fronteiras
Informar área prioritária dentro do CSF a qual sua linha de
pesquisa ou experiência se enquadram

* Deve ser anexado um ou o outro.

Formulário de
inscrição.
Campo: Anexos

ATENÇÃO: Todos os documentos a serem anexados deverão estar em
língua inglesa;
Só serão aceitos arquivos PDF com menos de 1500 kb. O nome do arquivo deve trazer
referência à linha escolhida pelo candidato (ex. carta de Apresentação – Linha 2 .pdf)
Os seguintes documentos são obrigatórios:
Carta de Apresentação (“Letter of Intent”):
Neste item deve ser informado na primeira folha a linha de interesse do candidato. Não há um
modelo estruturado.

Carta de Referência ou Recomendação (“Recomendation Letter”):
Não há um modelo estruturado

Certificado de Conclusão do Curso de Doutorado ou Declaração expedida pelo Programa de PósGraduação que o candidato já defendeu sua tese ou está em vias de defesa até o provável inicio
da vigência da bolsa (tradução juramentada não é necessária)
Histórico Escolar (deve ser anexado o de Doutorado– não é necessária, neste momento, a
tradução juramentada) – “Transcript Report“.

Os seguintes documentos são optativos:
Declaração de Proficiência*
Certificado de Proficiência em Língua Estrangeira*

* Deve ser anexado um ou o outro.

Formulário de
inscrição.
Campo: Benefícios da Bolsa
Informar o período da bolsa, limitado a 12 meses. A prorrogação
por mais 12 será feita pelo bolsista na Plataforma Carlos Chagas
com o mínimo de 60 dias antes do fim da vigência com a
finalidade de totalizar os 24 meses exigidos pela AstraZeneca.
Inserir o valor de auxílio deslocamento, conforme tabela em
disponível em:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/valores-deauxilios-e-bolsas

Tabela de
valores de
Auxílio
Deslocamento*
*Valor por trecho
Região Geográfica

Valores (em US$)

África

1891

América Central

1323

América do Norte

1604

América do Sul

736

Ásia

2521

Europa

1706

Oceania

3121

Finalizando a
inscrição
Preencha o Formulário Sócio-Econômico obrigatório
Leia a declaração apresentada e assinale “Li e estou de
acordo com a declaração acima”
Há duas opções ao final:
Salvar (caso não tenha todas as informações ou documentos
necessários os dados preenchidos não serão perdidos, porém
sugerimos revisar a permanência dos anexos)
Enviar ao CNPq – Após clicar nesta opção e não havendo
falta de nenhum documento ou dado (sistema não apresenta
nenhuma observação) a inscrição é enviada e um protocolo
é gerado.

Caso tenha havido falha no envio de algum documento ou
dado, favor aguardar retorno do CNPq/AstraZeneca
requerendo o documento ou indeferindo o pedido.

Visualizando e
acompanhando
a inscrição
O candidato poderá visualizar sua
inscrição ou acompanhar o processo
pela por meio do acesso a:
Acesse a Plataforma Carlos Chagas
(http://efomento.cnpq.br/efomento)
Clique na aba bolsista ou novo usuário
Clique Proposta e Pedidos
Clique em Submetidos
Visualize a direita da tela os processos
submetidos e a sua situação.

Dúvidas e
Suporte
•
•
•
•

Central de atendimento
0800 616161- opção 0 - subopção 1
Fale conosco
Segunda a sexta das 8h às 20h

• Caso as dúvidas sejam relacionadas aos
Formulários de Inscrição, é necessário enviálas por meio do Fale Conosco, no item
Ciência
sem
Fronteiras/Bolsas
no
Exterior/Problemas Formulários Ciência sem
Fronteiras.

