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Pesquisar

English

OPORTUNIDADES DE BOLSAS

Bolsa de PD em Genômica da Célula-Tronco Hematopoética

Nº: 4287

Área de conhecimento: Medicina

Nº do processo FAPESP: 2013/08135-2

Título do projeto: Centro de Terapia Celular

Área de atuação: Medicina

Quantidade de vagas: 1

Início: 01/09/2021

Pesquisador principal: Prof. Dr. Dimas Tadeu Covas

Unidade/Instituição: Centro de Terapia Celular / Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto

Data limite para inscrições: 23/06/2021

Publicado em: 02/06/2021

Localização: Rua Tenente Catão Roxo, 2501, Monte Alegre, Ribeirão Preto

E-mail para inscrições: fernanda.udinal@hemocentro.fmrp.usp.br
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Resumo

Estão abertas as inscrições para uma vaga de pós-doutorado na área de Genômica da célula-
tronco hematopoética, no Centro de Terapia Celular da USP, localizado no Hemocentro de
Ribeirão Preto. Os interessados têm até às 18 horas do dia 23 de junho de 2021 para
participarem.

Os candidatos devem enviar uma carta de motivação (no máximo uma página), currículo
completo (duas páginas no máximo) e duas cartas de recomendação (com as informações de
contato das respectivas referências) para o e-mail:
fernanda.udinal@hemocentro.fmrp.usp.br.

Os pré-requisitos para a vaga são: ter doutorado relacionado à área de ciências biológicas,
genética ou medicina; experiência sólida em pesquisa em genômica e conhecimento em
técnicas de sequenciamento massivo paralelo e em ferramentas de bioinformática;
habilidades de comunicação oral e escrita em inglês.

O CTC-USP integra o grupo dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs),
apoiados pela FAPESP. A instituição é formada por pesquisadores da USP e do Hemocentro
de Ribeirão Preto que buscam novos insights sobre a biologia das células-tronco e
desenvolver abordagens inovadoras para o tratamento de doenças que ameaçam a vida.

A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros. O selecionado receberá Bolsa de Pós-
Doutorado da FAPESP no valor de R$ 7.373,10 mensais e Reserva Técnica equivalente a
10% do valor anual da bolsa para atender a despesas imprevistas e diretamente relacionadas
à atividade de pesquisa.
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