
 
 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PÓS-DOUTORADO 
 

Área: Biologia Molecular e Celular 
 

DESCRIÇÃO DA VAGA 
 

O candidato selecionado integrará o grupo de pesquisa sobre a epidemiologia e a dinâmica de transmissão  de 
arboviroses no meio urbano. Este grupo é liderado pelo Prof. Guilherme S. Ribeiro (ISC-UFBA e IGM-Fiocruz), com 
colaboração dos Pesquisadores Prof. Mitermayer Reis (IGM-Fiocruz) e Prof. Uriel Kitron (Universidade de Emory, 
Atlanta-EUA e Professor Visitante Especial do Programa Ciência Sem Fronteira).  

 
PRINCIPAIS ATIVIDADES  

 
As principais atividades relacionadas à está posição incluem investigações virológicas mediante técnicas de 

biologia molecular (extração de ácidos nucleicos, RT-PCR, qRT-PCR, sequenciamento), sorologia (PRNT, ELISA, IFI) 

e cultura de células para isolamento viral a partir de amostras de soro de pacientes com síndrome febril e de 

mosquitos capturados em Salvador - BA.  Atividades adicionais envolvem a supervisão das atividades de alunos 

de iniciação científica e de pós-graduação.  

 
PERFIL DO CANDIDATO   

 
Profissional com doutorado na área de saúde, biologia, bioquímica, veterinária . Espera-se que o candidato 
tenha um perfil propositivo e que ele possa desenvolver projetos de pesquisa correlatos que sejam de seu 
interesse, com o suporte do grupo. 
 
Os candidatos devem manifestar interesse em realizar pesquisa interdisciplinar, na interface da epidemiologia, 
estatística, ecologia e entomologia e em realizar inquéritos de campo em uma comunidade urbana. Devem 
comprovar elevado nível acadêmico e ser aptos para comunicação em inglês. 

  

OUTRAS INFORMAÇÕES  
 

Supervisão: Dr. Guilherme de Sousa Ribeiro (ISC-UFBA, IGM-Fiocruz) 

                         Dr. Uriel Kitron (Emory University) 

Modalidade de bolsa: Bolsa CAPES de Pós-Doutorado, Chamada MCTIC-CNPq/ MEC-CAPES/ MS-DECIT / FNDCT 

Nº 14/2016 – Prevenção e Combate ao vírus Zika 

Valor de bolsa: R$ 4.100,00 

Vigência da bolsa: 1 (um) ano com possibilidade de renovação  

Local de atuação: Laboratório de Patologia e Biologia Molecular (LPBM), Instituto Gonçalo Moniz - Fiocruz/BA 

 

PROCESSO SELETIVO  
 

Documentos para inscrição: Os candidatos deverão enviar por e-mail o Currículo Lattes e uma carta de intenção 

apresentando os motivos pelos quais deseja pleitear a vaga. 

 

Os documentos deverão ser encaminhados até o dia 13/10/2017 para o e-mail lauratauro@gmail.com  

 

mailto:lauratauro@gmail.com

