O Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, unidade técnico-científica da Fiocruz na Bahia,
selecionará candidato à bolsa de Especialista Visitante na área de Espectrometria de
Massas, através de Convênio com o CNPq.
É imprescindível que o candidato tenha formação na área de química ou bioquímica e
tenha atuado em estudos de análise proteômica de amostras biológicas com
experiência em:
1) Química e purificação de proteínas;
2) Cromatografia de alta performance;
3) Nanocromatografia líquida de alta performance (nanoHPLC), acoplada a detector LCMS/MS;
4) Ionização de peptídeos por métodos de electrospray;
5) Obtenção de espectros de fragmentação;
6) Identificação de proteínas por análise de massas moleculares obtidas pela técnica de
espectrometria de massas em tandem;
7) Seqüenciamento de peptídeos.
Requisitos e condições para a análise de candidatura:
- Profissional com doutorado há no mínimo 8 (oito) anos; ou técnico de nível superior com
experiência comprovada na coordenação de projetos há no mínimo 10 (dez) anos; ou
técnico de nível superior com experiência comprovada na implantação de processos
gerenciais há no mínimo 10 (dez) anos;
- Não possuir vínculo empregatício/funcional ativo de qualquer natureza em outra
instituição pública ou privada. Caso tenha vínculo empregatício/funcional ativo com
instituição distinta da Fiocruz, deve estar distante no mínimo a 150 (cento e cinquenta) km
da instituição a que estiver vinculado;
- Não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de fomento
nacional.
Os interessados deverão enviar endereço do currículo cadastrado na Plataforma
Lattes do CNPq para o e-mail: coordpesquisas@bahia.fiocruz.br impreterivelmente
até o dia 05 de março de 2012.
Destaca-se que o candidato inicialmente selecionado/contatado deverá elaborar proposta
explicitando claramente sua inserção no trabalho, delineando objetivos capazes de
expressar inovação em saúde com alta seletividade e foco coerente com as metas
institucionais e de cunho estratégico.
Duração da bolsa: 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por mais 12 (doze) meses.
Valor da bolsa: R$ 8.240,36 (oito mil duzentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

