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Edital para Processo Seletivo de Bolsista PDJ (Pós-Doutorado Júnior)  

 

O Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFPR comunica que estão 

abertas as inscrições para o processo seletivo para 01 (uma) vaga de bolsista PDJ 

para atuar no laboratório de Farmacologia da Dor do Programa de Pós-

Graduação em Farmacologia da UFPR. 

O candidato selecionado deverá participar do desenvolvimento de um projeto 

aprovado no edital MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs nº 71/2013, sob a coordenação da 

Profa. Dra. Juliana Geremias Chichorro.   

 Outras informações sobre a bolsa PDJ podem ser consultadas em 

http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 

 

Item 1. Requisitos do Bolsista 

a) Doutorado em Farmacologia e áreas afins. 

b) Preferencialmente ter experiência com modelos animais para o estudo da dor. 

c) Atender às normas estabelecidas pelo CNPq para modalidade bolsista PDJ. 

 

Item 2. Período e documentação necessária à Inscrição  

A inscrição do candidato deverá ser feita no período de 14/03/2014 até as 18:00 horas 

do dia 28/03/2014 através do email: pgfarmacologia@ufpr.br. 

O candidato deverá encaminhar Curriculo Lattes atualizado e cópia do diploma de 

doutorado, ambos no formato pdf. 

A confrimação da inscrição será feita através de email.   

 

Item 3. Critérios de seleção dos candidatos  

O processo de seleção será realizado pela coordenadora do projeto Profa. Dra. Juliana 

Geremias Chichorro e consistirá em análise do currículo e entrevista. A data, local e 

horário das entrevistas serão divulgados na homepage do Programa de Pós-graduação 

em Farmacologia (http://farmacologia.bio.ufpr.br/posgraduacao/), bem como 

encaminhados ao email pessoal de cada candidato no dia 31 de março. O processo 

seletivo será realizado entre os dias 01 e 04 de abril de 2014.   
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Item 4. Período de Duração e Valor da Bolsa  

A bolsa terá duração de 01 ano, e o valor da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem 

reais).  Para maiores informações acesse http://www.cnpq.br/no-pais 

 

Item 5. Resultado do processo seletivo e implantação da bolsa 

Os resultados serão divulgados na homepage do Programa de Pós-graduação em 

Farmacologia (http://farmacologia.bio.ufpr.br/posgraduacao/) a partir do dia 04 de abril 

de 2014. O bolsista selecionado terá o prazo de uma semana a partir da data de 

divulgação para providenciar os documentos para implementação da bolsa (conforme 

normas para bolsa PDJ).  

 

Pra informações adicionais, favor entrar em contato com a coordenadora do projeto 

através do email: juliana.chichorro@ufpr.br 

 

 

 
Curitiba, 12 de março de 2014. 
 
 
 
 
Coordenação do PPG em Farmacologia 
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