
Schmidt science fellows program

Os requisitos para as inscrições são as seguintes:

1) Ter conduzido, ou estar conduzindo doutoramento em ciências naturais (astronomia, biologia, química, 
física e geociências), engenharia, matemática ou computação, e todas as sub-disciplinas incluídas nesse 
conjunto;

2) Ter finalizado, ou ter a expectativa de finalizar, o doutoramento entre 01/05/2019 e 30/06/2020;
3) Ter disponibilidade por todo o período do Programa de 2019-2020, de julho de 2019 a julho de 2020, 

incluindo participação em cada Encontro Global.

Todo o processo de aplicação e seleção será feito em inglês, assim como toda a atividade no Programa.

Para se inscrever no processo seletivo interno da UFRJ os candidatos devem enviar até 28/07/2019 um e-
mail conforme abaixo,

Endereço: gabinetepr2@pr2.ufrj.br
Assunto : Inscrição - Schmidt Science Fellows Program

contendo, em formato livre, mas preferencialmente em PDF, as seguintes informações:

1) Ficha de Inscrição contendo:
   - nome legal completo;
   - até 2 (dois) e-mails para contato, indicando o principal;
   - telefone de contato, preferencialmente celular;
   - área científica de doutoramento;
   - data provável para a defesa da tese de doutorado.

2) CV Lattes atualizado.

3) Carta de Intenções de até uma página, redigida em inglês.

4) Carta de Recomendação, redigida em inglês.

Os candidatos devem estar particularmente atentos às condições
estabelecidas pelo Programa, conforme abaixo.

"We are in a new era of science, technology, and innovation. Scientific progress and cuttingedge technologies 
are rapidly accelerating our understanding of the natural and built worlds. Research is increasingly global and 
can affect a wide range of pressing societal challenges. In this new era, the best scientists should draw 
insights from across numerous different disciplines, be able to apply new techniques, and possess a broad 
world-view informed by the intersections between Science and society."

"Global problems do not follow discipline boundaries and, therefore, require interdisciplinary science 
approaches to find solutions. The Schmidt Science Fellows Program has a unique interdisciplinary emphasis 
and aims to expand the horizons of the next generation of leaders and
innovators in the natural sciences, engineering, mathematics, and computing."

Portanto, os candidatos devem se destacar academicamente, ter espírito colaborativo, curiosidade científica e
ambições globais e estar interessados em TRABALHAR EM ÁREA DIFERENTE DO SEU DOUTORADO. 
É, portanto, fundamental que os candidatos estejam atentos ao fato de que o Programa é explícito quanto a 
esta exigência a qual deve se refletir no texto da Carta de Intenções justificando o interesse pela candidatura 
em TRABALHAR EM ASSUNTO DIFERENTE DE SEU DOUTORADO.

O processo seletivo interno dos 5 (cinco) nomes a serem indicados pela UFRJ será realizado por Comissão 
de Seleção exclusiva e indicada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2) da UFRJ. O resultado
final será divulgado na página da PR2 até 02/08/2019. 
A bolsa será no total de 100 mil dólares americanos para cada candidato selecionado, com a duração de 11 
meses, no mínimo. Maiores detalhes no endereço abaixo:

https://schmidtsciencefellows.org/


