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Organizações de investigação
cinco razões para assinar a Carta e o Código:
1.	Defende um ambiente de trabalho estimulante e positivo
para os investigadores

Carta Europeia do
Investigador e
Código de Conduta
para o Recrutamento
de Investigadores

Contacte-nos:

2.	Apoia activamente a mudança na cultura de trabalho

rtd-charter@ec.europa.eu

4. Preocupa-se com os seus recursos humanos
5. Beneficia da visibilidade internacional

Investigadores
cinco razões para optar por uma instituição que
tenha assinado a Carta e o Código:
1.	 Os seus direitos como profissional são reconhecidos
2.	A sua experiência de mobilidade é valorizada
3. O seu equilíbrio entre vida profissional e familiar é respeitado
4.	A transparência no recrutamento é garantida
5.	Vai unir-se a uma rede verdadeiramente pan-europeia,
composta por organizações de investigação e investigadores
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3.	Une-se a uma rede verdadeiramente pan-europeia,
composta por investigadores e organizações de investigação

O
que
são?

Ligações úteis:
EURAXESS	
EURAXESS Rights
EURAXESS Jobs
EURAXESS Services
EURAXESS Links

http://ec.europa.eu/euraxess
http://ec.europa.eu/euraxess/rights
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
http://ec.europa.eu/euraxess/services
http://ec.europa.eu/euraxess/links

O texto completo da Carta e do Código está
disponível nas línguas da Comunidade Europeia, em:
http://ec.europa.eu/euraxess/rights
NEWSLETTER ‘EUROPE4RESEARCHERS’:
http://ec.europa.eu/euraxess/newsletter

R E s E a R C h E R s I n m O T I On

http://ec.europa.eu/euraxess/rights
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SOBRE O EURAXESS RIGHTS
O EURaXEss Rights refere-se à Carta Europeia do Investigador e ao
Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores, assim
como à sua implementação.
Tanto a ‘Carta como o Código’ esclarecem as funções, responsabilidades e direitos dos investigadores, assim como dos seus empregadores e financiadores. garantem carreiras de investigação atractivas
e melhoram o emprego e as condições de trabalho para os investigadores em toda a Europa.
O EURaXEss Rights é uma componente importante da estratégia da
União Europeia para estimular o emprego e o crescimento económico, estabelecendo um mercado de trabalho competitivo, transparente
e aberto para os investigadores.

a CaRTa EUROPEIa dO InvEsTIgadOR aBRangE, EnTRE
OUTROs, Os sEgUInTEs asPECTOs:
Reconhecimento da profissão
Progressão na carreira
valor da mobilidade
O CódIgO dE COndUTa PaRa O RECRUTamEnTO dE InvEsTIgadOREs aBRangE, EnTRE OUTROs, Os sEgUInTEs asPECTOs:
Princípios de recrutamento
Critérios de selecção
nomeações pós-doutoramento

QUEM PODE ASSINAR A CARTA E O
CÓDIGO?
qualquer organização que empregue ou financie investigadores
(ou seja, universidades, empresas privadas, centros de investigação)
pode aderir. as organizações podem estar localizadas em qualquer
parte do mundo e não têm de estar sediadas na União Europeia. a
Carta e o Código devem ser assinados pela autoridade mais alta da
organização.

O EURaXEss RIghTs, qUE InCLUI a ‘CaRTa E O CódIgO’, Faz
PaRTE dO ‘EURaXEss – InvEsTIgadOREs Em mOvImEnTO’,
JUnTamEnTE COm OUTRas InICIaTIvas-ChavE qUE FaCILITam
a CaRREIRa E a vIda dOs InvEsTIgadOREs:

ao assinar a Carta e o Código, uma organização compromete-se de
forma voluntária a implementar os objectivos comuns definidos em
ambos os documentos.

o EURAXESS Jobs é uma ferramenta de recrutamento para
investigadores, incluindo informações sempre actualizadas
sobre empregos e oportunidades de financiamento em toda a
Europa

COMO ASSINAR A CARTA E O
CÓDIGO?
O processo de assinatura é simples. se a sua organização concordar com
os princípios da Carta e do Código, contacte rtd-charter@ec.europa.eu.
a equipa do EURaXEss Rights irá orientá-lo no processo de assinatura.

o EURAXESS Links é uma rede de investigadores europeus no
estrangeiro, até ao momento lançada nos EUa e no Japão

COmO ImPLEmEnTaR a CaRTa E O
CódIgO?

até ao final de 2008, já aderiram quase 900 instituições de 25 países
europeus e não europeus.

a ‘Estratégia de Recursos humanos para os Investigadores’ apoia as
organizações signatárias na implementação da Carta e do Código. Este
processo passo-a-passo permite às organizações integrar de forma correcta os princípios na sua política de recursos humanos, promovendo
assim a organização como um local de trabalho estimulante e positivo.

a lista das organizações signatárias está disponível em:
http://ec.europa.eu/euraxess/rights

Pode encontrar mais informações sobre a ‘Estratégia de Recursos humanos para os Investigadores’ em: http://ec.europa.eu/euraxess/rights
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o EURAXESS Services fornece assistência personalizada gratuita para ajudar os investigadores e as suas famílias a mudarem-se para outro país
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