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Seleção de candidatos à bolsa de Pós-Doutorado (CAPES-EMBRAPA), para 
atuar na UESC em Ilhéus-Ba 
 
Os Programas de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular (PPG-GBM) e 
em Biologia e Biotecnologia de Micro-organismo (PPG-BBM) da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC, Ilhéus, BA) torna público a abertura das inscrições 
para a admissão de 01 (um) bolsista de Pós-Doutorado no âmbito do EDITAL 

CONJUNTO CAPES-EMBRAPA nº001/2011, para atuar no projeto de pesquisa 
intitulado “Avaliação de variedades de citros mediante procedimentos convencionais 
e biotecnológicos, com ênfase em porta-enxertos adaptados a estresses abióticos e 
bióticos”. 
 
1. OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO: 
Selecionar um recém-doutor para bolsa de pós-doutoramento no âmbito do Edital 
conjunto CAPES-EMBRAPA No. 001/2011, para atuar no Laboratório de Proteômica 
do Centro de Biotecnologia e Genética da UESC. 
2. PERFIL DO CANDIDATO: 
Conhecimentos em biologia molecular, com experiência em proteômica e, ou 
metabolômica. 
 
3. BENEFÍCIOS: 
Bolsa de pós-doutoramento no valor mensal de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos 
reais mensais) pagos pela CAPES, após a assinatura do termo de compromisso e 
dedicação exclusiva às atividades do projeto. Vigência da bolsa: 2 anos. 
 
4. REQUISITOS: 
O candidato indicado para recebimento da bolsa de pós-doutorado CAPES-
EMBRAPA deverá atender aos seguintes requisitos: 
a) ter nacionalidade brasileira; 
b) ter diploma de doutorado, reconhecido na forma da legislação brasileira, obtido há 
menos de 8 (oito) anos, contados da data de indicação do candidato à CGPE – DPB; 
c) demonstrar atuação em atividade de interesse de projeto financiado por edital da 
CGPE – DPB. 
d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) possuir em seu currículo Lattes qualificações que demonstrem capacitação 
suficiente para desenvolver o projeto; 
f) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 
e) dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto; 
f) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário); 
h) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua 
candidatura pela respectiva agência; 
j) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes. 
 
5. PERÍODO DE INCRIÇÃO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
a) O prazo final para o recebimento de candidaturas será até 31/10/2012, visando a 
tentativa de implementação da bolsa no início de novembro. Na hipótese de não 
haver candidato inscrito até 31/10/2012, o referido prazo fica automaticamente 
prorrogado para 14/11/2012, visando à implementação da bolsa no início de 
dezembro. 



2 
 

b) Os interessados deverão encaminhar uma mensagem eletrônica ao supervisor do 
estágio pós-doutoral, Dr. Carlos Priminho Pirovani – pirovanicp@gmail.com - 
expressando interesse em candidatar-se à bolsa e destacando suas principais 
experiências em pesquisa científica. 
c) Na mensagem eletrônica deverão ser indicados: i) link do currículo Lattes; ii) e-
mail, endereço e telefones para contato. 
e) Ao candidato aprovado, será solicitado posteriormente o envio dos seguintes 
documentos:  

i) Xerox do RG, CPF e Título de Eleitor;  
ii) Cópia do Diploma e Histórico Escolar do Doutorado;  
iii) Currículo Lattes atualizado. 

 
5. CRONOGRAMA: 
Inscrições até 31/10/2012 (para implementação em novembro/2012) ou até 
14/11/2012 (para implementação em dezembro/2012). 
Entrevista com os candidatos pré-selecionados (presencial, por telefone ou por 
skype) de 01 a 05/11/2012 (para implementação em novembro/2012) ou 19 a 
23/11/2012 (para implementação em dezembro/2012). 
Início previsto das atividades: novembro de 2012, preferencialmente, podendo 
implementar em dezembro de 2012. 
 
6. CONTATO PARA ESCLARECIMENTOS: 
Dr. Carlos Pirovani 
Email: pirovani@gmail.com  
Tel. (73) 3680 5432 

Homepages recomendadas:  

http://www.uesc.br/centros/cbg/ 

http://www.uesc.br/centros/cbg/ 

http://www.uesc.br/centros/cbg/lpr/ 

http://www.uesc.br/genetica/ 

http://nbcgib.uesc.br/ppgbbm/ 
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