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Pesquisar

English

OPORTUNIDADES DE BOLSAS

Bolsas de Doutorado Direto em Oncologia

Nº: 4421

Área de conhecimento: Medicina

Nº do processo FAPESP: 2020/10960-5

Título do projeto: Susceptibilidade Genética ao Câncer Renal

Área de atuação: Susceptibilidade Genética, Genômica Funcional, Oncologia Translacional e
Computacional

Quantidade de vagas: 2

Pesquisador principal: Leandro Machado Colli

Unidade/Instituição: FMRP-USP

Data limite para inscrições: 31/08/2021

Publicado em: 30/07/2021

Localização: Avenida Bandeirantes, 3900, Ribeirão Preto

E-mail para inscrições: leandroc@fmrp.usp.br
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Resumo

O Laboratório Translacional de Oncologia (LTO – lto.fmrp.usp.br) da FMRP-USP está à
procura de estudantes de destaque que estejam interessados em desenvolver pesquisa
básica e translacional na área de oncologia.

O projeto relativo a esta bolsa é vinculado a um Projeto Jovem Pesquisador e terá por
objetivos: 1) avaliar susceptibilidade genética ao câncer renal; 2) identificar mecanismos
moleculares dessas regiões; 3) investigar a interação somático-germinativa no tratamento
com imunoterapia.

É pré-requisito que o(a) candidato(a) tenha concluído graduação (com boas notas e sem
reprovação) em algum curso da área das ciências biológicas/saúde. É desejável que o(a)
candidato(a) tenha conhecimento sobre técnicas básicas em biologia molecular, modelos
animais e/ou cultura de células e ter concluído com sucesso pelo menos uma iniciação
científica.

O processo de seleção consistirá em: 1. Análise do currículo; 2. Entrevista (apenas para
os(as) selecionados(as) na etapa anterior). A entrevista será agendada previamente por e-
mail. A previsão de início das atividades é para setembro de 2021.

Para se candidatar, favor enviar súmula curricular (modelo FAPESP), cartas de referência
e motivacional para leandroc@fmrp.usp.br e intitular a mensagem como: “Aplicação para
bolsa DOUTORADO DIRETO”.
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