Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA PF
Postdoctoral Fellowships

MSCA no
Horizon Europe

Ações MSCA

Ações MSCA
Doctoral
Networks
Networks training PhD
candidates
Doctoral programmes (including
academic and non)

Staff
Exchanges
Supporting exchanges of any
type of R&I staff

Postdoctoral
Fellowships
Supporting postdoctoral
researchers

COFUND
Co-funding for training
programmes
Doctoral and postdoctoral

MSCA and
Citizens
Public outreach events

MSCA: Caracteristicas

Impacto na
P&I

Excelência
Abordagem
Bottom-up

Impacto nas
Carreiras de
pesquisadores e
funcionários de P&I

Capacitação
Transferência de
Conhecimentos
Desenvolvimento
da Carreira

Forte dimensão
internacional

Impacto nas
instituições

Intersetoral
Interdisciplinar

Mono-beneficiario: apoia pesquisa e carreiras em nível de pós-doutorado
• Apoio a pesquisadores de excelência, promovendo a implementação de projetos
de pesquisa e formação
• Promove o potencial inovador
• Foco na mobilidade - dimensão i3: internacional, intersetorial, interdisciplinar
• Desenvolvimento da carreira e empregabilidade dentro e fora do setor acadêmico
Grupo Alvo
• Pesquisadores postdoc, com título de doutor ou tem defendido a tese de doutorado
(na data do prazo da chamada);
• Com até 8 anos de experiência em pesquisa (considerando o tempo integral),
calculado a partir da data de concessão do doutorado
• Fazem exceção os anos passados sem pesquisa, interrupções na carreira, trabalho
fora da Europa (em caso de reintegração)
• Aberto a todos os domínios de pesquisa – abordagem bottom-up
• Regra de mobilidade: não mora / não trabalha no país onde é sediada a instituição
beneficiária na Europa para EF, ou instituição anfitriã nas GF, por mais de 12
meses, nos 36 meses anteriores ao prazo da chamada

MSCA PF Características
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MSCA PF - Modalidades

Proyectos Posdoctorales
Proyectos Posdoctorales
Proyectos
Posdoctorales
Proyectos Posdoctorales
Globales
Globales
Europeos
Europeos
12-24
12-24 meses fase
de meses
salida +fase de salida +
12
–
24
meses
12 – 24
meses
EUROPEAN
FELLOWSHIPS
GLOBAL
FELLOWSHIPS
fase de retorno
12 meses
fase 12
de meses
retorno

• Projetos em duas fases: a
Mobilidade para a Europa ou
primeira noResultados
país terceiro
Cierre
GA
Cierre /
Resultados
GA
Publicación
entre países
europeus
Publicación
Evaluación Evaluación
(também
Brasil),
10-12/22
Mayo
2022 Mayo
2022
2023 a segunda
02-05/23
Sept
Feb 2023 noFeb
02-05/23
associados
ao 2022
HE 2022 Sept 10-12/22
na Europa
• Sem restrições de nacionalidade
• Podem
pesquisadores
fechas de incorporación:
– Sept. 2024
PotencialesPotenciales
fechas
de incorporación:
Marzo
2023Marzo
–participar
Sept.2023
2024
• Pesquisadores
do Brasil
da UE ou países associados, e
podem participar
residents de longa duração
•

MSCA PF - Regras
Duração
Bolsas de pós-doutorado europeias: 12-24 meses
Bolsas de pós-doutorado globais: 24-36 meses (fase de saída 12 até 24 + fase de
retorno obrigatório 12 na Europa)
Opcional: estágio (placement) adicional de até 6 meses em uma instituição
anfitriã do setor não acadêmico, em um Pais Membro da EU ou Associado ao HE,
no final da bolsa.
Destacamentos (secondments) em qualquer lugar do mundo até 1/3 da duração
da bolsa (ou da fase de saída para bolsas globais)
As restrições de reapresentação de um projeto previamente apresentado
aplicam-se a partir de 2022 para propostas com a mesma instituição anfitriã e o
mesmo pesquisador principal, que tenham recebido uma pontuação inferior a
70% na chamada Horizon Europe do ano anterior.

Contributions for recruited researchers
per person-month

Living
allowance

EUR 5 080

Mobility
allowance

EUR 600

Institutional unit
contributions
per person-month

Family
allowance
(if applicable)

Long-term
leave
allowance
(if applicable)

Special
needs
allowance
(if applicable)

Research,
training and
networking
contribution

Management
and indirect
contribution

EUR 660

EUR 5 680
x
% covered
by the
beneficiary

requested
unit1
x
(1/number of
months)

EUR 1 000

EUR 650

* A country correction coefficient applies to the living allowance in order to ensure equal
treatment and purchasing power parity for all researchers

MSCA PF Orçamento

Quem apresenta a proposta?
• Pessoa jurídica única estabelecida em um Estado Membro da União
Europeia ou País Associado ao Horizon Europe, juntamente com o
pesquisador proponente
• 1 proposta por pesquisador individual

MSCA PF –
Sumbissão das
propostas

Parte A
Aspectos
administrativos

MSCA PF –
Estrutura dos
Projetos

Parte B
Parte Técnica
Doc B1
Doc B2

• Envío eletrônico
• Parte A se preenche no portal
• Parte B se descarrega do portal para editar
Parte B1 – Estrutura do formulário
reflete os Critérios de Avaliação

Peso

Excelência

50%

1

Impacto

30%

2

Implementação

20%

3

Prioridade
(ex.aequo)

MSCA PF – Critérios de Avaliação

Programa abierto a todos los
Programa abierto a todos los
ámbitos temáticos
ámbitos temáticos
• Um pesquisador só pode enviar
UMA proposta para a chamada

Participaci
MSCA PFParticipaci
–
costes
uni
costes unit

Avaliação

• 8 painéis científicos de avaliação
• Cada painel estabelece duas listas
de projetos a serem financiados,
uma para a modalidade Global e
outra
para
a
modalidade
Europeia.
• Serão atribuídos Selos de
Excelência aos projetos que
obtiverem nota igual ou superior
a 85% mas que não podem ser
financiados por limitação de
recursos

Química

Física

Ciências
Sociais e
Humanas

Ciências da
Vida

Ciências
Ambientais e
Geociências

Matemática

+
Áreas EURATOM
EURATOM
++ Áreas
Áreas
EURATOM

Ciências da
Informação e
Engenharia

Ciências
económicas

MSCA PF 2022 - Prazos

Chamadas anuais
até 2027

Cronograma:
Abertura

Encerramento

Maio 2022

Set. 2022

Avaliação
Nov./Jan.
2022/23

Resultados

Contratos

Fev. 2023

Abril 2023

MSCA PF - Avaliação

Tempo: depois do encerramento da chamada, cerca de 8 meses entre avaliação
e finalização dos contratos, para ter o início dos projetos aprovados

MSCA PF – Documentos Principais

Horizon Europe Programme
Guide for Applicants
Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships (PF)
Version 1.1 - 2022
11/05/2022

Disclaimer
This guide aims to support potential applicants to the PF 2022 call. It is provided for information purposes only and is
not intended to replace consultation of any applicable legal sources. Neither the European Commission nor the European
Research Executive Agency (or any person acting on their behalf) can be held responsible for the use made of this
guidance document. Note that the guidance provided in the Annotated Model Grant Agreement shall prevail in case of
discrepancies.

MSCA PF – Outros Documentos

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizoneurope-marie-sklodowska-curie-actions/horizoneurope-msca-how-apply_en#ecl-inpage-293

MSCA PF – Mais Informações
Marie Curie Actions Website
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
MSCA-NET Project
https://msca-net.eu/
Euraxess Portal (vagas, mais informações)
https://euraxess.ec.europa.eu/
marie.curie.actions

@MSCActions

Plataforma para Matchmaking

https://msca.b2match.io/

“Nothing in life is to be
feared, it is only to be
understood.
Now is the time to
understand more, so that
we may fear less”
Marie Skłodowska-Curie

Obrigada!

Elisa Natola

Assessora para Cooperação Internacional
Ponto de Contato Nacional MSCA Brasil
elisa.confap@gmail.com

