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No CERN, organização europeia de pesquisa nuclear localizado em Meyrin no cantão 
de Genebra na Suíça, físicos e engenheiros investigam a estrutura base do universo, 
utilizando os maiores e mais complexos instrumentos científicos, os profissionais 
estudam constituintes básicos da matéria através de partículas fundamentais que são 
feitas para colidirem próximas a velocidade da luz. O processo permite que os físicos 
tenham noções de como as partículas interagem e fornece percepções das leis 
fundamentais da natureza. 

 

 

                  Faça parte do Programa Estudantil de Verão do CERN 

 

O programa tem duração de 8 a 13 semanas, em um projeto técnico 
avançado em um time experimental ou de engenharia. Ao longo desse 
período é possível participar de palestras onde especialistas e cientistas de 
todas as nacionalidades compartilham seus conhecimentos sobre uma 
grande gama de tópicos de teorias ou experimentação, engenharia e 
computação. Visitações ao CERN incluem sessões de discursões e 
workshops. 
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Requisitos para concorrer:  

 Ser estudante de bacharelado ou 
mestrado nos cursos de física, 
engenharia, ciências da computação ou 
matemática e ter completado, até o 
verão europeu de 2023 no mínimo 3 
anos de estudos na universidade. 
 

 O aplicante permanecerá como 
estudante durante sua estadia no CERN. 
Caso a conclusão dos estudos esteja 
prevista para o período do verão 
europeu (como maio), o aluno ainda será 
elegível. 
 

 Não pode ter trabalhado no CERN com 
qualquer status (Estudante técnico, 
estagiário, user, etc.) por mais de três 
meses e não pode ter participado do 
programa estudantil de verão. 
 

 Deve possuir um bom conhecimento de 
inglês. Conhecimento de Francês pode 
ser uma vantagem. 

 São elegíveis candidatos de todas as 
nacionalidades. No entanto, candidatos 
de países não membros poderão aderir 
somente ao programa de 8 semanas. 

Estágio destinado a estudantes inscritos em 

cursos de bacharelado ou mestrado nas 

áreas de: física, engenharia, ciências da 

computação ou matemática     

Programa 

estudantil de 

verão 
CERN Summer Student 
Programme 2023 (Member and 
Non-Member State)  

Benefícios do programa:  

1. Um contrato de associação de 8 a 13 semanas para 
trabalhar em um projeto técnico. 

2.  Um programa de palestras extensivas de física 
(estudantes também poderão participar de palestras 
de T.I organizadas pelo OpenLab).  

3. Uma bolsa de estudos de 7.000 euros (39.000 reais) 

4. Subsídio de 90 francos suíços (519,43 reais) por dias 
por dias úteis para cobrir os custos de acomodação 
e refeições na área de Geneva para uma única 
pessoa durante toda a duração do contrato. 
(descontados da bolsa de estudos) 

5. Um subsídio no valor de 1200 francos suíços 
(6925,70 reais) para custear a passagem do bolsista. 
(descontados da bolsa de estudos) 

6.  Um seguro de saúde (deduzido da ajuda de custo). 

7. Assistência para encontrar acomodação nas 
proximidades do CERN. 
 

Documentação requerida: 
 
Serão necessários os seguintes documentos, em 
inglês ou francês, claramente identificados (ex. “CV”, 
“Motivation Letter”, “Academic Transcript”, etc.) no 
formato PDF. 
 

 CV (Curriculo) 
 

 Uma cópia da sua mais recente transcrição 
acadêmica contendo uma visão geral dos marcos 
(caso tenha sido baixado do portal da universidade, 
certifique-se de que não há qualquer proteção, 
assim poderá ser aberto para análise. 
 

 Duas cartas de referências (com menos de 12 
meses) de professores ou de estágios anteriores. 

 

Datas prováveis de chegada: 
Toda segunda do início ao fim de junho, especificadamente 5 
de junho, 12 de junho, 19 de junho, 26 de junho e 3 de julho de 
2023. 

As inscrições estão abertas até 30 de janeiro de 

2023. 
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É aconselhado que durante o ato de inscrição o 
requerente possua todos os documentos em mãos 

visto que eles não poderão ser anexados após a 
conclusão (apenas cartas poderão ser enviadas 

posteriormente). 
 
 

Possíveis datas de colocação 
 
 

          Os estudantes de Verão podem ter um estágio no CERN por um período 
que varia entre oito semanas no mínimo e treze semanas no máximo. Os 
estudantes para o Programa de Estado Não Membro terão um contrato por um 
período de oito semanas.  

A maior parte das atividades organizadas (palestras, visitas, workshops) 
realizam-se em julho e agosto. O programa de conferências de 5 semanas terá 
início na terça-feira 27 de junho de 2023 (TBC) e terminará na sexta-feira 28 de 
julho (note-se que a colocação a partir do dia 3 de julho não abrange todo o 
programa de conferências). Recomenda-se vivamente que se escolha o 
período que cobre todo o programa de conferências. 

 Os contratos dos estudantes de Verão começam sempre na segunda-
feira e terminam na sexta-feira e espera-se que os estudantes estejam no 
CERN de manhã (às 8h30) no seu primeiro dia de contrato para uma sessão 
oficial de boas-vindas e formalidades de chegada. Espera-se que os estudantes 
do último dia de trabalho cumpram as suas formalidades de rescisão antes de 
terminarem o seu contrato. 

 
 

              A inscrição deve ser realizada por meio do link até 30 de janeiro de 2023 

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999863506240-cern-summer-
student-programme-2023-member-and-non-memb 

 

 


