
Bolsas de Pós-doutorado

O LBMG está  selecionando  candidatos  para  duas  bolsas  de  pós-doutorado  pelo  edital  CAPES 
PNPD/2009, uma pelo programa RENORBIO (60 meses) e outra pelo programa de Ciências da 
Saúde (24 meses). Os interessados deverão ter formação em Biologia Molecular. O projeto visa a 
clonagem, expressão e purificação de proteínas com potencial biotecnológico. A vigência será a 
partir de 01 de dezembro de 2009 e a coordenação é da professora Lucymara Fassarella Agnez-
Lima. 

Título do projeto: Caracterização funcional de clones com potencial biotecnológico selecionados 
em bibliotecas de metagenoma.
 
Objetivo geral: caracterização funcional de genes selecionados em bibliotecas de metagenoma a 
partir de testes de seleção referentes à resistência a agentes mutagênicos. 
 

Perfil do bolsista
O bolsista auxiliará no desenvolvimento de metodologias relacionadas a expressão heteróloga de 
proteínas, purificação e caracterização funcional. Também deverá colaborar em disciplinas como 
Avanços  em  Biologia  Celular  e  Molecular,  Tópicos  Avançados  em  Biotecnologia  e  Tópicos 
Avançados em Biotecnologia da Saúde e participar da co-orientação dos trabalhos experimentais de 
graduação,  dissertações e teses de doutorado. Durante  o período do projeto o candidato deverá 
participar de cursos ou estágios relativos à sua formação.

 
Critérios para seleção do bolsista
Os  candidatos  serão  selecionados  pela  experiência  na  condução  de  projetos  de  pesquisa  via 
currículo comprovado. Será dada preferência aos candidatos que tenham experiência em técnicas de 
clonagem, expressão e purificação de proteínas, assim como conhecimento na área de mutagênese e 
reparo de DNA. É recomendado que o candidato tenha experiência em laboratórios do exterior que 
atuem na área de interesse. O candidato deverá apresentar disponibilidade integral e boa produção 
científica,  com  artigos  publicados  em  revista  internacional  (>  ao  Quallis  B1).  Serão  também 
solicitadas duas cartas de recomendação e uma carta de intenções com justificativa de seu pleito à 
bolsa, indicando como a sua área de formação pode contribuir na execução da proposta, explicando 
também  em  quais  disciplinas  optativas  e  obrigatórias  pode  contribuir  no  programa  de  pós-
graduação. Os interessados devem entrar em contato com a Dra. Lucymara Fassarella Agnez Lima 
(lfagnez@ufrnet.br) e enviar a documentação para:
 
Dra. Lucymara Fassarella Agnez Lima/CNPq
Laboratório de Biologia Molecular e Genômica
Depto. de Biologia Celular e Genética
Centro de Biociências – UFRN
Natal – RN
CEP 59072970.

mailto:lfagnez@ufrnet.br


Além disso, o candidato a ser incluído no projeto aprovado e a ser beneficiado com a bolsa do 
PNPD deverá atender aos seguintes requisitos:

• Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
• Estar em dia com as obrigações eleitorais;
• Possuir currículo que demonstre capacitação para atuar no  desenvolvimento do projeto;
• Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto;
• Não ter vínculo empregatício ou estatutário;
• Não ser aposentado;
• Ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos.
• Estar de posse do seu diploma de doutorado. Em caso de diploma obtido em instituição 

Estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal;
• Ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes;
• Estar  apto  a  iniciar  as  atividades  relativas  ao  projeto  tão  logo  seja  aprovada  a  sua 

candidatura pela CAPES.


