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Bolsa de pós-doc em Biologia das Células-tronco
Inscrições abertas, até 29 de fevereiro, para a seleção de um bolsista de pós-doutorado para a área de Biologia das Células-tronco e Leucemogênese,
no Centro de Terapia Celular (CTC) da USP localizado no Hemocentro de Ribeirão Preto. O objetivo do trabalho é desenvolver protocolos para
estudos pré-clínicos e clínicos.

Entre os critérios para participar, o candidato deve ter doutorado; experiência na pesquisa com células-tronco e ou leucemogênese; conhecimento de
técnicas de biologia celular e molecular; habilidades de comunicação oral e escrita em inglês.

Os interessados devem enviar uma carta de motivação, currículo completo e duas cartas de recomendação, com as informações de contato das
referências, para o e-mail: fernanda.udinal@hemocentro.fmrtp.usp.br. O candidato aprovado receberá uma bolsa de pós-doutorado da FAPESP.
Para mais informações acesse o site do CTC.

Centro de Terapia Celular

O CTC integra o grupo dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDS, da FAPESP. A instituição é formada por pesquisadores da USP e do
Hemocentro de Ribeirão Preto que estão interessados na compreensão da biologia das células-tronco, com destaque às células-tronco pluripotentes –
células-tronco embrionárias ou induzidas e células-tronco somáticas.

Mais informações: (16) 2101-9350

Por: Crislaine Messias (com informações da Assessoria de Imprensa do CTC-USP)

Veja também

biologia, bolsa pós-doutorado, célula- tronco, CEPIDs, CTC, e Leucemogênese, Fapesp

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Comentário 

Nome * 

E-mail * 

Site 

Publicar comentário

Buscar no site

Medicamento para
tratamento de
imunossupressão

BIPMed,
plataforma clínica e
genômica

Curso de verão
sobre genoma e o
universo celular

Férias com Ciência Bolsa de pósdoc
em biologia celular

http://www.ribeirao.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/?page_id=3556
http://www.ribeirao.usp.br/?page_id=5788
http://www.ribeirao.usp.br/?page_id=761
http://www.ribeirao.usp.br/?page_id=4512
http://www.ribeirao.usp.br/?page_id=5151
http://www.ribeirao.usp.br/?cat=73
mailto:fernanda.udinal@hemocentro.fmrtp.usp.br
http://www.fapesp.br/3162
http://ctcusp.org/
http://www.ribeirao.usp.br/?tag=biologia
http://www.ribeirao.usp.br/?tag=bolsa-pos-doutorado
http://www.ribeirao.usp.br/?tag=celula-tronco
http://www.ribeirao.usp.br/?tag=cepids
http://www.ribeirao.usp.br/?tag=ctc
http://www.ribeirao.usp.br/?tag=e-leucemogenese
http://www.ribeirao.usp.br/?tag=fapesp
http://www.ribeirao.usp.br/?p=2803
http://www.ribeirao.usp.br/?p=2803
http://www.ribeirao.usp.br/?p=5097
http://www.ribeirao.usp.br/?p=5097
http://www.ribeirao.usp.br/?p=4563
http://www.ribeirao.usp.br/?p=4563
http://www.ribeirao.usp.br/?p=3106
http://www.ribeirao.usp.br/?p=3106
http://www.ribeirao.usp.br/?p=5859
http://www.ribeirao.usp.br/?p=5859

