
 Agência FAPESP – Uma Bolsa de Pós-Doutorado da FAPESP está disponível para o Projeto Temático 

“Leishmanioses na América Latina: uma perspectiva avançada sobre fatores imunopatogenéticos 

da infecção cutânea e visceral”, conduzido no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (FM-USP). O prazo de inscrição termina em 31 de maio de 2019. 

 

O bolsista participará da análise da expressão gênica de indivíduos com infecção cutânea e visceral 

causadas por Leishmania sp. 

 

Responsabilidades: 

O candidato aprovado desempenhará um papel de liderança na análise de dados, que inclui a integração 

de dados ômicos e o desenvolvimento de modelos preditivos e hipóteses testáveis. 

 

As responsabilidades específicas incluem: 

• Desenvolvimento de protocolos de análise para conjuntos de dados internos e públicos de 

expressões gênicas da plataforma RNA-Seq ou Microarray; 

• Desenvolvimento ou adaptação de ferramentas e scripts R para atender às necessidades do 

projeto; 

• Liderar a análise, ou gerenciar analistas através de protocolos de análises desenvolvidos; 

• Ser um líder de equipe e colaborar com uma equipe multidisciplinar para gerenciar um grupo de 

pesquisa em bioinformática. 

 

Além disso, o candidato aprovado irá liderar os esforços no gerenciamento de dados e na manutenção 

de uma infraestrutura Linux de bioinformática. O trabalho envolverá a construção e manutenção de 

bancos de dados, a implantação de ferramentas de hardware e software, e a colaboração com membros 

de equipes multidisciplinares. 

 

Requisitos: 

• O candidato deve possuir doutorado, com qualificação na área de Bioinformática, concluído há 

pelo menos 2 anos. Experiência comprovada em análise transcriptômica/biologia de sistemas, 

em tripanossomatídeos e na resposta imune do hospedeiro nas doenças infecciosas. Experiência 

com o trabalho em um ambiente Linux/Unix, com bancos de dados relacionais, fluência na 

linguagem de programação R e no uso de repositórios github são necessários. 

• Espera-se que os candidatos tenham familiaridade com ferramentas bioinformáticas de código 

aberto/comerciais e bancos de dados biológicos, especialmente para análise de vias e redes. 

Além disso, os candidatos devem ter a capacidade de trabalhar de forma independente. 

• Liderança em gerenciamento de projetos e experiência em experimentação biológica (bancada) 

como cultivo celular (cultura primária e secundária), imunoensaios, biologia molecular e 

preparação de bibliotecas de sequenciamento de nova geração Illumina, são altamente 

desejáveis. Forte conhecimento em estatística, experiência com aprendizado de máquina e 

modelagem preditiva são necessárias. 

• Excelente atenção aos detalhes e habilidades organizacionais. O candidato deve ter a capacidade 

de trabalhar em um ambiente interdisciplinar, bem como a capacidade de discutir questões e 



fornecer soluções para cientistas com diferentes formações. Excelente habilidade de 

comunicação verbal e escrita. 

 

 

A inscrição deve ser feita via e-mail, enviando carta de apresentação, Curriculum Vitae ou Currículo 

Lattes e duas cartas de recomendações para o coordenador do projeto, o professor Carlos Eduardo 

Pereira Corbett (ccorbett@usp.br), até dia 31 de maio de 2019. 

 

Mais informações sobre a vaga: 

http://www.fapesp.br/oportunidades/leishmanioses_na_america_latina_uma_perspectiva_avancada_sob

re_fatores_imunopatogeneticos_da_infeccao_cutanea_e_visceral/2849/ 

 

A oportunidade de pós-doutorado está aberta a brasileiros e estrangeiros. O selecionado receberá Bolsa 

de Pós-Doutorado da FAPESP no valor de R$ 7.373,10 mensais e Reserva Técnica equivalente a 15% 

do valor anual da bolsa para atender a despesas imprevistas e diretamente relacionadas à atividade de 

pesquisa. 

 


