Chamada Novos Membros 2021
A chamada para o ingresso de novos membros na Global Young Academy em 2021
já está aberta. Aplicações são esperadas de jovens acadêmicos independentes que
combinem o mais alto nível de excelência em pesquisa com uma paixão
demonstrada por gerar impacto.

A Global Young Academy:
Fundada em 2010, a Global Young Academy (GYA) é uma organização de 200 pesquisadores diversos em várias
disciplinas que são selecionados para períodos de cinco anos com base em sua excelência científica e seu
compromisso em usar suas pesquisas para tornar o mundo um lugar melhor. Atualmente, possui membros e exmembros (alumni) de 86 países, que são apaixonados pelo papel da ciência na criação de um mundo melhor. Nós nos
esforçamos para obter a mais alta qualidade e impacto em nossas atividades. Para mais informações sobre a Global
Young Academy ou seus programas, por favor visite www.globalyoungacademy.net.
A GYA é uma organização global que valoriza sua
diversidade. Incentivamos inscrições de todos os
candidatos qualificados. Todas aplicações receberão
consideração e não serão discriminadas em relação à raça,
cor, etnia, religião, credo, sexo, estado civil, ancestralidade,
orientação sexual, identidade ou expressão de gênero,
deficiência física ou mental ou outros fatores. Incentivamos
especialmente mulheres e candidatos de diferentes grupos
minoritários e de diversas disciplinas, incluindo ciências
naturais, físicas e sociais, bem como artes e humanidades
e pessoas que trabalham em setores governamentais,
industriais e não governamentais a aplicar.

"A GYA é uma família sempre
crescente de jovens brilhantes, onde
disciplinas, nacionalidades, culturas
e ideias se misturam e vínculos
duradouros são estabelecidos. É
uma tapeçaria com um nicho para
cada um, mas emergindo como um
todo admirável."
Anindita Bhadra, India,
Animal Behaviour

Campos de pesquisa: A chamada está aberta a todos os acadêmicos que trabalham em qualquer disciplina baseada
em pesquisa, incluindo as ciências naturais, físicas e sociais, bem como as artes e humanidades.
Excelência: Os candidatos devem ser capazes de
demonstrar alto nível de excelência em sua disciplina,
atestado por um histórico comprovado e realizações futuras
esperadas. Além disso, os candidatos devem demonstrar
um claro compromisso de fazer diferença na sociedade.
Doutorado ou equivalente é um requisito aos candidatos.

"Juntar-me à GYA foi a coisa mais
libertadora que aconteceu na
minha carreira, pois agora posso
trocar ideias livremente com os
acadêmicos mais talentosos e
entusiasmados de todo o mundo,
ativos em todos os tipos de áreas
científicas.”

Impacto: A Global Young Academy está comprometida com
uma ampla gama de programas em todo o mundo para
Alexander Kagansky, Russia,
apoiar jovens acadêmicos, promover a ciência para um
Molecular Biology
amplo público, participar de debates sobre políticas e
promover a colaboração internacional e interdisciplinar. Os
candidatos devem fornecer evidências de interesse ou experiência em uma ou mais dessas áreas.

Idade/estágio de carreira: Os candidatos devem estar no início ou meio de suas carreiras independentes, ou seja,
aproximadamente 7 anos de doutorado e idades entre 30 e 40 anos. Candidatos fora desse intervalo ainda são
convidados a enviar suas aplicações com uma justificativa
para serem consideradas.
“A GYA é um centro de idéias
para incubar e ações a tomar
forma, graças ao ambiente
amigável e inspirador criado por
um grupo de jovens cientistas
dispostos a contribuir para a
criação de um mundo melhor. ”

Expectativas: Espera-se que cada membro da GYA participe
da Assembleia Geral Anual da GYA e também contribua
ativamente para um ou mais programas da organização,
que incluem participação no desenvolvimento de políticas
públicas, promoção de Academias Nacionais Jovens, apoio
à divulgação e extensão científica e educação no níveis
Clarissa Rios Rojas, Netherlands,
nacional e internacional e o programa de jovens
Molecular Biology / Policy
embaixadores cientistas. A GYA é uma organização ativa e
Making
ser membro exige um compromisso de tempo da parte de
cada membro. Caso os candidatos sejam selecionados como novos membros da GYA, eles deverão estar disponíveis
para participar da próxima Assembleia Geral Anual, que está prevista para 16 a 21 de maio de 2021 no Japão.
As aplicações devem ser preenchidas pessoalmente pelo candidato e devem ser acompanhadas por uma carta de
apoio. Os documentos e instruções para inscrição podem ser encontrados em https://globalyoungacademy.net/callfor-new-members/. Como a Assembleia Geral Anual será realizada em inglês, as solicitações deverão ser enviadas
em inglês. A data de encerramento para o recebimento das inscrições é 22h UTC, sábado, 15 de setembro de 2020.
Não serão aceitas inscrições com atraso.

