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Termo de Referência 

 
Processo seletivo simplificado para preenchimento de vaga pelo projeto “Biologia e avaliação de 

novas drogas contra as formas dormentes de Plasmodium vivax utilizando o modelo de infecção de 
Plasmodium cynomolgi em primatas Macaca mulatta" 

 
A Fiotec torna pública a realização do Processo de Seleção para preenchimento de vaga de pós-doutorado 
júnior para a atuar no projeto "Centro Nacional de Pesquisa do Hipnozoíta: biologia e avaliação de novas 
drogas contra as formas dormentes de Plasmodium vivax utilizando o modelo de infecção de Plasmodium 
cynomolgi em primatas Macaca mulatta" (Coordenador: Dr Leonardo J. M. Carvalho). 
 
OBJETIVO DA SELEÇÃO 
Preencher vaga de pós-doutorado júnior para atuar em projeto no Laboratório de Pesquisa em Malária 
do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e que envolve atividades como a realização de infecções maláricas 
experimentais em macacos Rhesus e mosquitos Anopheles, culturas celulares, geração e testes de drogas, 
entre outras.  
 
TIPO DA VAGA 
Bolsa. 
 
VAGA 
Número de vagas: 1 (uma). 
 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
Atividades de pesquisa em malária, envolvendo infecções experimentais em macacos Rhesus e mosquitos 
Anopheles, culturas celulares, geração e testes de drogas, entre outras atividades. 
 
REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 
- Formação acadêmica: doutorado (até 5 anos); 
- Experiência profissional: não exigida; 
- Requisitos gerais para vaga: disponibilidade para viagens, inclusive ao exterior (para treinamento nos 
modelos experimentais), residir no local de atuação do projeto, não possuir outro vínculo com a Fiotec.  
 
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
Os interessados devem enviar uma candidatura simples, com nome, link para o currículo Lattes, breve 
apresentação de sua trajetória e interesses (3 a 5 linhas), além de informações de contato de pelo menos 
uma referência.  
 
Endereço de e-mail para envio da candidatura: leojmc@ioc.fiocruz.br. 
 
Após análise da candidatura, os pré-selecionados poderão ser chamados para etapa de entrevista. O 
candidato selecionado para a vaga deverá apresentar documentação comprobatória de sua formação 
(diploma de doutorado, documentos pessoais, etc). 
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REMUNERAÇÃO 
Bolsa de pós-doutorado júnior no valor de R$ 4.100 mensais. 
 
PRAZO 
Duração da bolsa: 12 meses renováveis por igual período.  
 
ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS 
- Envio de candidatura simples, com nome, link para o currículo Lattes, breve apresentação de sua 
trajetória e interesses (3 a 5 linhas), além de informações de contato de pelo menos uma referência; 
- Candidatos pré-selecionados poderão ser chamados para etapa de entrevista; 
- A seleção do candidato se dará a critério do coordenador do projeto. 
 
CONVOCAÇÃO 
O contanto com o candidato selecionado será feito por e-mail. 
 
CRONOGRAMA 
- Divulgação do processo seletivo: 21/3/2018; 
- Prazo para recebimento de candidaturas: 3/4/2018 (potencialmente prorrogável); 
- Entrevistas: 4 a 6/04/2018 (potencialmente prorrogável); 
- Seleção final: 9/4/2018 (potencialmente prorrogável); 
- Assinatura do contrato: a partir de 10/4/2018. 
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