
BOLSA DE PÓS-DOUTORADO FAPESP 

 

Área de conhecimento: Medicina 

Auxílio / N0 do processo: Auxílio Jovem Pesquisador – Fase 2 – 2021/06841-3 

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

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

Programa de Pós-graduação associado: Oncologia Clínica, Células-tronco e 
Terapia Celular 

Quantidade de vagas: 1 

Pesquisador responsável: Lorena Lobo de Figueiredo-Pontes 

Unidade/Instituição: Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto / USP 

Data limite para inscrições: 20/06/2022 

Localização: Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto - Rua Tenente Catão Roxo, 
2501 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14051-140. 

Descrição: O Laboratório de Hematologia Experimental seleciona candidatos (as) 
para Bolsa FAPESP na modalidade Pós-Doutorado para desenvolvimento de projeto 
de pesquisa ligado à investigação dos mecanismos que regulam a disfunção imune 
em neoplasias mieloides por meio de ferramentas de análise de single-cell, incluindo 
métodos moleculares e imunofenotípicos.  

Pré-requisitos: 

• Doutorado concluído ou em conclusão há menos de 7 anos, em alguma das 
áreas de ciências biológicas, genética, medicina;  

• Excelente histórico acadêmico de graduação e pós-graduação; 
• Habilidades de comunicação oral e escrita em inglês de nível intermediário; 
• Disponibilidade para dedicação de 40 horas semanais.  

Perfil esperado:  

• Experiência prévia em pesquisa em Oncologia, Imunologia, Hematopoese ou 
Terapia Celular; 

• Conhecimento prévio sobre técnicas em biologia celular, biologia molecular, 
imunofenotipagem, e/ou experimentação animal; 

• Súmula curricular demonstrando potencial como pesquisador independente. 

 



Informações sobre a bolsa:  

Tipo da bolsa: Pós-doutorado – PD 
Duração: 24 meses (prorrogável)  
Valor mensal (www.fapesp.br/3162): R$ 8.479,20/mês 

Inscrições: Os interessados deverão encaminhar e-mail e intitular a mensagem 
como: “Aplicação para bolsa de Pós-Doutorado” para os endereços eletrônicos: 
processoseletivo@hemocentro.fmrp.usp.br e lorenafigdo@usp.br, até o dia 20 
de junho de 2022, com os seguintes documentos:  

1 – Carta motivacional (máximo de uma página) do candidato (a); 
2 – Duas cartas de recomendação; 
3 – Súmula curricular (máximo de duas páginas, no modelo FAPESP); 
4 – Currículo atualizado na plataforma Lattes do CNPq.  
 
Seleção: O processo de seleção consistirá em: 1. Análise do currículo; 2. Entrevista 

(apenas para os (as) selecionados (as) pela análise de currículo). A entrevista será 

agendada previamente por e-mail. As atividades devem ser oficialmente iniciadas no 

segundo semestre de 2022. 

 
 

https://fapesp.br/3162
mailto:processoseletivo@hemocentro.fmrp.usp.br

