
 
 

NOTA DE IMPRENSA 

FCT abre candidaturas para Estágios Tecnológicos no CERN, ESA, ESO e 
EMBL 

 
Uma oportunidade única para estagiar em instituições internacionais de 

referência 

 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abriu concursos para a atribuição de 20 bolsas de 
estágio em quatro organizações científicas internacionais: a Organização Europeia para a Pesquisa 
Nuclear (CERN), a Agência Espacial Europeia (ESA), o Observatório Europeu do Sul (ESO) e o 
Laboratório Europeu de Biologia Molecular (EMBL). Os interessados podem formalizar 
candidaturas até 30 de novembro de 2019, no caso dos estágios do CERN, e até 16 de dezembro 
de 2019, para os estágios na ESA, ESO e EMBL. 
 
Estes estágios tecnológicos têm como objetivo dar aos candidatos uma oportunidade de 
realizarem formação avançada em instituições científicas de referência, com quem Portugal tem 
acordos. Os estágios destinam-se a candidatos licenciados ou mestres – com grau obtido há 
menos de 6 anos – e doutorados – com grau obtido há menos de 3 anos – em áreas científicas e 
tecnológicas nos domínios em que a competência dessas organizações internacionais é 
internacionalmente reconhecida. 
 
A formação é diversa e as oportunidades de estágio alcançam várias áreas científicas, desde a 
engenharia, ciências naturais e informática até gestão, transferência de tecnologia e inovação, 
comunicação e direito. O número de vagas distribui-se da seguinte forma: CERN - 8, ESA - 8, ESO - 
2 e EMBL - 2. 
 
Estas oportunidades de formação têm a duração máxima de dois anos e realizam-se ao abrigo dos 
acordos celebrados pela FCT com o CERN, a ESA, o ESO e o EMBL. Pretende-se que os candidatos 
desenvolvam um plano de formação complementar (on-the-job training) em domínios 
tecnológicos estratégicos para o aumento da competitividade das empresas portuguesas. 
 
 

Lisboa, 18 de novembro de 2019 
 
 
Mais informações: 
Lista de Oportunidades de Estágio CERN 
Lista de Oportunidades de Estágio ESA, ESO e EMBL 
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