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23.02.2016 - Pós doutorado em Epidemiologia na USP
Instituição: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP).
O que é: A oportunidade está vinculada ao Projeto Temático Estudo SABE: estudo longitudinal de múltiplas coortes sobre as condições de vida e saúde

dos idosos do município de São Paulo - corte 2015, coordenado pela professora Maria Lucia Lebrão.
Local: Carta de interesse, carta de referência e curriculum vitae devem ser enviados para demllebr@usp.br, com o assunto “Interesse em Pós-Doutorado
no Estudo SABE”.
Data: Até o dia 29 de fevereiro.
Acesse: A oportunidade está publicada no endereço www.fapesp.br/oportunidades/997.

23.02.2016 - Pós-doutorado em Biologia das Células-tronco e Leucemogênese com bolsa da Fapesp
Instituição: Centro de Terapia Celular (CTC), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs).
O que é: O CTC apoiado pela Fapesp oferece uma oportunidade de bolsa de Pós-Doutorado na área de Biologia das Células-tronco e Leucemogênese.
Local: Os interessados devem enviar carta de motivação (com no máximo uma página), currículo completo (duas páginas no máximo) e duas cartas de
recomendação com informações de contato das respectivas referências, para o e-mailfernanda.udinal@hemocentro.fmrp.usp.br.
Data: O prazo de inscrição encerra em 29 de fevereiro.
Acesse: Para mais informações acesse o site ctcusp.org.

04.02.2016 - Fundação de Apoio ao IPT abre chamada para bolsa de iniciação tecnológica
Instituição: Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (FIPT)
O que é: A FIPT abriu inscrições para o seu Programa de Iniciação Tecnológica, que busca estimular a formação de estudantes de nível superior em

atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.
Data: As propostas serão recebidas até dia 15 de abril, com divulgação dos resultados em 9 de maio. Já o início das atividades está previsto para 1º de
junho.
Acesse: O regulamento do programa pode ser acessado aqui ou pelo telefone (11) 3769-6913.

04.02.2016 - Oportunidade de duas bolsas de pós-doutorado em Astrofísica no Inpe
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
O que é: A Divisão de Astrofísica (DAS) do Inpe oferece duas bolsas de pós-doutorado para desenvolvimento de projetos em suas áreas de pesquisa.
Local: Para submeter inscrição e para obter mais informações escreva diretamente para pg.ast@inpe.br.
Data: O prazo de inscrição encerra em 4 de março.
Acesse: Veja aqui mais informações.

04.02.2016 - Fundação oferece mais três bolsas para pesquisas sobre mandioca
Instituição: Fundação Nagib Nassar para Desenvolvimento Científico e Sustentável (Funagib).
O que é: Três bolsas para mestrandos e doutorandos que desenvolvem pesquisas com mandioca foram anunciadas pela recém-criada Funagib. A soma
das três bolsas a serem oferecidas é 40 mil reais.
Local: Os candidatos são convidados para enviar seus projetos para: FUNAGIB@geneconserve.pro.br. Alternativamente, podem também encaminhar a
proposta para Cássia Munhoz, neste endereço cbrmunhoz@gmail.com.
Data: As inscrições vão até o dia 30 de abril deste ano.
Acesse: Informações sobre programa de pesquisa da mandioca podem ser acessadas aqui. E os editais estão disponíveis neste endereço:
http://funagib.geneconserve.pro.br/

04.02.2016 - Universidade chinesa oferece bolsas de mestrado em ciência espacial
Instituição: Centro Regional para Ciência Espacial e Educação Tecnológica na Ásia e no Pacífico (RCSSTeap, na sigla em inglês), da China.
http://www.sbpcnet.org.br/site/carreiras-e-oportunidades/bolsas/
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