
 

A DFG possui em São Paulo um escritório com pessoa jurídica própria que é responsável por 
todas as atividades de cooperação com os países da América Latina. Devido ao crescente 
volume de responsabilidades na região, nós buscamos para início imediato em regime de 
meio período (20h/semana) um(a): 

 

Assessor(a) de Cooperação Científica 
 
Suas atividades incluem:  

 Observação e análise da política científica de determinados países da América Latina; 
 Acompanhamento e orientação de cientistas de uma região determinada; 
 Acompanhamento e informação de cientistas que sejam financiados pela DFG estejam 

atuando na América Latina; 
 Apoio no planejamento e execução de potenciais cooperações; 
 Manutenção e consolidação de parcerias institucionais da DFG em regiões  

determinadas; 
 Coordenação autônoma de encontros de delegações; 
 Apresentação de palestras em inglês, alemão, português e espanhol em eventos  

científicos nos países de sua responsabilidade; 
 Acompanhamento autônomo de chamadas de propostas bi ou multilaterais; 
 Manutenção das estatísticas dos países de sua responsabilidade; 
 Participação em atividades de marketing científico em países determinados; 
 Organização de eventos científicos e de políticas científicas e 
 Apoio e assessoramento da diretora do escritório na realização de suas atividades. 

 

Seu perfil:  

 Ensino superior completo (Bacharelado/Mestrado, possivelmente Doutorado); 
 Experiência profissional na área de relações internacionais  
 Experiência na área científica e marketing científico; 
 Excelentes conhecimentos de português, inglês, alemão e espanhol;  
 Metodologia de trabalho analítica e a capacidade de conduzir com autonomia  

pesquisas de temas científicos; 
 Experiência na elaboração e condução estratégica e conceitual de (novos) projetos e 

programas; 
 Experiência na relação com profissionais da área científica;  
 Conhecimentos regionais nas relações políticas e de políticas científicas; 
 Experiência com bancos de dados e com o pacote MS Office; 
 Metodologia de trabalho organizada; 
 Capacidade de categorizar os desdobramentos de política científica dos países e das 

agências parceiras da DFG; 
 Contato diplomático com agências parceiras, pesquisadores e representantes de ou-

tras instituições científicas, políticas e de políticas científicas e 
 Disponibilidade para frequentes viagens nacionais e internacionais. 

 
Os(as) candidatos(as) devem ter cidadania brasileira ou permissão para trabalhar no país.  
 

A DFG é um empregador que sabe valorizar o seu empenho. Nós lhe oferecemos horários de 

trabalho flexíveis e um bom equilíbrio entre a vida profissional e familiar. O salário é baseado na 

remuneração dos funcionários locais do Consulado Geral da Alemanha em São Paulo. 

 

Nós esperamos a sua candidatura online e a data de seu possível início até o dia 12/08/2015, a 
ser enviada à Dra. Kathrin Winkler no e-mail latinamerica@dfg.de  
 

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Escritório da DFG para a América Latina, c/o Centro 
Alemão de Ciência e Inovação, Rua Verbo Divino, 1488; CEP: 04719-904; São Paulo - SP 
Brasil; Tel: +55-11-51898308; Fax: +55-11-51898309 

 

A Sociedade Alemã de 
Amparo à Pesquisa 
(DFG) é uma organiza-
ção autônoma da ciência 
alemã. Apoiada pelos 
governos federal e esta-
duais, a nossa missão é 
o fomento de ciência 
excelente em todos os 
seus ramos. A nossa 
principal tarefa é esco-
lher os melhores proje-
tos de pesquisa de cien-
tistas em universidades 
e centros de pesquisa, 
bem como seu financia-
mento e acompanha-
mento. 

 

Posição: nova  

  


