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USP tem bolsas de doutorado direto
para pesquisa em oncologia

Interessados devem enviar os documentos exigidos por e-mail até 31 de agosto; selecionado atuará no
Laboratório Translacional de Oncologia em Ribeirão Preto

 (https://www.fmrp.usp.br/pb/)

Institucional   (https://www.fmrp.usp.br/pb/institucional/historia)

Comunidade   (https://www.fmrp.usp.br/pb/comunidade)

Transparência   (https://www.fmrp.usp.br/pb/transparencia)

Sistemas   (https://www.fmrp.usp.br/pb/sistemas)  



https://www.fmrp.usp.br/pb
https://www.fmrp.usp.br/pb/arquivos/category/avisos-e-comunicados
https://www.fmrp.usp.br/pb/
https://www.fmrp.usp.br/pb/institucional/historia
https://www.fmrp.usp.br/pb/comunidade
https://www.fmrp.usp.br/pb/transparencia
https://www.fmrp.usp.br/pb/sistemas
javascript:void(0)


Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para duas bolsas na modalidade doutorado direto,
oferecida pelo projeto Jovem Pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp). Os selecionados atuarão em pesquisa sobre suscetibilidade genética ao câncer renal no
Laboratório Translacional de Oncologia (LTO) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da
USP.

Os candidatos devem ter concluído em algum curso da área das ciências biológicas e da saúde, ter
conhecimento sobre técnicas básicas em biologia molecular, modelos animais e/ou cultura de células,
além de ter concluído com sucesso pelo menos uma iniciação científica.

Para inscrever-se, os interessados deverão encaminhar súmula curricular no modelo Fapesp, duas carta
de recomendação e uma carta de motivação ao e-mail leandroc@fmrp.usp.br. O assunto do e-mail deve
ser: “Aplicação para bolsa DOUTORADO DIRETO”.

Mais informações: leandroc@fmrp.usp.br
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