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Com o objetivo de promover a interação entre os cientistas chineses com as nações 
latino-americanas, estabelecer mecanismos de pesquisas científicas entre a China e 
a América Latina e prolongar laços de cooperação entre universidades, o 
Departamento de Ciência e Tecnologia da HUST implementa o Projeto de 
Intercâmbio jovens cientistas China – América Latina 2016.  Apresentamos a seguir 
informações sobre as vagas disponíveis para o recrutamento de jovens cientistas da 
América Latina para trabalharem na China.  
 
1 – Requisitos para o posto de trabalho 

 
1 – Este programa não está relacionado a nenhum posto de trabalho secreto 
ou confidencial. 
2 – Este programa não dá direito a nenhum título acadêmico técnico, 

graduação ou pós-graduação. 
3 – É necessário que o candidato comprove pesquisa científica sob sua 

responsabilidade. 
4 – Os jovens cientistas que virão à China deverão trabalhar em conjunto com 

o grupo de pesquisas científicas da China. 
5 – O tempo de trabalho na China será de seis meses ou um ano. 

 
2 – Requisito dos alunos que participarão da pesquisa  
 
 1 – Os cientistas deverão ser de países da América Latina ou Caribe, com 
ênfase nos países que possuem acordos de cooperação científica mútua com a 
China com comitês conjuntos e subcomitês (Cuba, México, Brasil, Chile, Argentina, 
Uruguai, Colômbia, Equador, Costa Rica). 
 2 – Ter menos de 45 anos. 
 3 – Ter pelo menos 5 anos de experiência em pesquisas científicas ou ter um 
diploma de Doutorado. 
 4 – Ter um bom domínio de inglês ou capacidade de se comunicar em língua 
chinesa. 
 5 – Estar em boas condições de saúde, e estar suficientemente saudável para 
exercer o posto de trabalho. 
 6 – Comprometer-se que estará na China trabalhando em tempo integral 
enquanto estiver recebendo o subsídio financeiro. 



 7 – Comprometer-se a obedecer às leis chinesas enquanto estiver na China. 
 
3 – Acerca da ajuda financeira 
 1 – O departamento de ciência e tecnologia oferecerá um suporte financeiro a 
cada jovem cientista de 12500RMB por mês (cerca de USD$1.800,00), que servirá 
para cobrir os gastos com moradia, custos de vida, e gastos com qualquer tipo de 
seguro enquanto o jovem estiver na China. Não estão incluídos nesse auxílio gastos 
com viagens internacionais. A fim de facilitar a implementação do programa, as 
despesas com passagens que porventura sejam necessárias poderão ser 
posteriormente subtraídas dos subsídios destinados ao custo de vida. 
 2 – O fundo utilizado para o subsídio financeiro será fornecido pelo Centro de 
Intercâmbio de Ciência e Tecnologia a cada unidade receptora chinesa, todo o fundo 
do subsídio financeiro deverá ser utilizado exclusivamente para os jovens cientistas 
que virão viver e trabalhar na china, sendo esse recurso pessoal e intransferível.  
 
4 – Procedimentos acerca da declaração do relatório e subsídio financeiro. 
 
 1 – A unidade chinesa que está em conformidade com os termos 
estabelecidos exige a apresentação de um formulário de declaração e uma carta de 
recomendação que deverão ser preenchidos em inglês ou chinês. O formulário e a 
carta deverão ser impressos em duas cópias.  

2 – A carta de recomendação deverá ser assinada e carimbada pela unidade 
de origem do jovem cientista. A unidade chinesa de destino, após reunir os 
documentos citados acima, irá enviar o formulário de declaração e a carta de 
recomendação  (duas cópias impressas, e uma cópia digital) para o Centro de 
Intercâmbio de Ciência e Tecnologia. A versão digital deverá ser em PDF, escaneada 
de forma clara. Após o centro selecionar os candidatos, os formulários serão 
enviados ao chefe de cooperação internacional do Departamento de Ciência e 
Tecnologia.  

3 – O chefe de cooperação internacional do Departamento de Ciência e 
Tecnologia, em conjunto com a cooperação científico-tecnológica do governo, 
decidirão se será ou não concedido o apoio financeiro. Em relação a este subsídio 
financeiro a ser oferecido aos jovens cientistas, nosso centro enviará um 
comunicado formal à unidade chinesa e ao estudante. Posteriormente, ambos 
deverão assinar conjuntamente um contrato que lhes será delegado.   
 6 – A unidade chinesa de destino e o jovem cientista latino-americano 
deverão assinar um termo de compromisso laboral, de modo a reconhecem 
reciprocamente seus deveres e responsabilidades. 
 7 - A unidade chinesa de destino deverá se responsabilizar por oferecer ajuda 
para o jovem cientista latino-americano em questões administrativas e burocráticas 
para a obtenção do visto chinês.  
 



 
5 – Data para a entrega do relatório e endereço para o envio 
 1 – Os documentos e formulários impressos deverão ser entregues até o dia 
30 de Junho de 2016. 
 2 – Endereço para envio: Centro de intercâmbio de ciência e tecnologia da 
China Meidachu, sala 602, Destinatário: LiNing ( Rua Sanlihe, 54, distrito de Xicheng, 
Pequim. Código Postal 100045) No envelope, favor deixar claro a seguinte frase 

“中拉青年科学家交流计划申报材料” 

 
6 - Contato 

1 – Os documentos deverão ser enviados ao Centro de Intercâmbio de Ciência 
e Tecnologia da China – LiNing 
Telefone: 010-68598012  e-mail: lin@cstec.org.cn 

2 – Os seguintes documentos deverão ser anexados:   
a) Formulário de inscrição projeto de intercâmbio de jovens cientistas China-
América Latina 2016 
b) Carta de recomendação do trabalho ou professor responsável  
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