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Abertas inscrições para bolsa de pós-doc em oncologia

A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP está com inscrições abertas, até 15 de julho, para uma bolsa de pós-doutorado CAPES
do Programa de Pós-Graduação em Oncologia Clínica, Células Tronco e Terapia Celular. Clique aqui para conferir a documentação necessária que
deve ser enviada para o e-mail: ppg.octc@usp.br.

A avaliação dos candidatos será realizada em duas etapas. Na primeira, será feita a análise do curriculum, análise do projeto e análise do plano de
trabalho. Na segunda etapa, será medido o desempenho durante a arguição do projeto perante comissão julgadora em entrevista presencial ou por
Skype.

O processo seletivo será realizado por comissão julgadora constituída de três docentes do PPG em Oncologia Clínica, Células Tronco e Terapia
Celular da FMRP-USP. A segunda etapa será realizada no dia 19/07, na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto.

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 29/07 e será  disponibilizada no site: http://ceduc.fmrp.usp.br/oncologia-clinica/.

Mais informações pelo telefone (16) 3315-4603.

Por: Eduardo Loria Vidal
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