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Pesquisar

English

OPORTUNIDADES DE BOLSAS

Bolsa de Doutorado Direto em Onco-hematologia

Nº: 5075

Área de conhecimento: Medicina

Nº do processo FAPESP: 2021/06841-3

Título do projeto: Mecanismos moleculares e Fenotípicos de Evasão Imune em Neoplasias
Mieloides

Área de atuação: Onco-hematologia, Imunologia, Neoplasias Mieloides

Quantidade de vagas: 1

Pesquisador responsável: Lorena Lobo de Figueiredo-Pontes

Unidade/Instituição: Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto / USP

Data limite para inscrições: 06/06/2022

Publicado em: 28/04/2022

Localização: Rua Tenente Catão Roxo, 2501, Ribeirão Preto

E-mail para inscrições: lorenafigdo@usp.br
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Resumo

O Laboratório de Hematologia Experimental seleciona candidatos para desenvolvimento
de projeto de pesquisa ligado à investigação dos mecanismos que regulam a disfunção
imune em neoplasias mieloides. A pesquisa terá como objetivos estudar o perfil
transcripcional e fenotípico de células citotóxicas com potencial antitumoral em modelos
de leucemia mieloide crônica, neoplasias mieloproliferativas e leucemia mieloide aguda.

Pré-requisitos: graduação em algum curso da área de ciências biológicas/saúde; histórico
acadêmico de graduação com boas notas e sem reprovações; não ter vínculo
empregatício por ocasião da contratação e vigência da bolsa; disponibilidade para carga
horária de 40 horas semanais.

Perfil esperado: experiência concluída com sucesso de Iniciação Científica; conhecimento
prévio sobre técnicas básicas em biologia celular, biologia molecular, imunofenotipagem e
experimentação animal; habilidades de comunicação oral e escrita em inglês de nível
intermediário.

Os interessados deverão encaminhar e-mail com o assunto “Aplicação para bolsa de
Doutorado Direto”, para os endereços: processoseletivo@hemocentro.fmrp.usp.br e
lorenafigdo@usp.br, com os seguintes documentos: (i) Carta motivacional do candidato;
(ii) Uma ou mais carta (s) de recomendação; (iii) Súmula curricular (máximo de duas
páginas, no modelo FAPESP); (iv) Currículo atualizado na plataforma Lattes do CNPq.
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