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Edital para Processo Seletivo de Bolsista de Pós-Doutorado 

Chamada de Projetos 12/2013 - Programa de Bolsas de Pós-Doutorado  

(Acordo Fundação Araucária/Capes) 

 

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 de Pós-

Doutorado, Ref.: Chamada de Projetos 12/2013 - Programa de Bolsas de Pós-

Doutorado (Acordo FA/Capes). 

O candidato selecionado deverá desenvolver suas atividades de pesquisa no 

Laboratório de Toxicologia Reprodutiva do Departamento de Farmacologia da UFPR e 

apresentar um perfil que o qualifique no desenvolvimento do projeto “Desenvolvimento 

e padronização de ensaios in vivo e in vitro para inibidores e indutores da aromatase - 

com ênfase na avaliação de substâncias desreguladoras endócrinas”.  O candidato será 

integrado a linha de pesquisa do Laboratório de Toxicologia Reprodutiva devendo 

contribuir com o desenvolvimento de projetos, publicações científicas, co-orientação de 

alunos de pós-graduação e de iniciação científica.  

  

Requisitos do bolsista 

a) Doutor em Farmacologia ou áreas afins. 

b) Atender às normas estabelecidas pelo Edital Ref.: Chamada de Projetos 12/2013 - 

Programa de Bolsas de Pós-Doutorado (Acordo FA/Capes) da Fundação Araucária. 

c) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq. 

d) Dedicar-se exclusivamente ao projeto durante a vigência da bolsa. 

 

Regulamento; 

Do bolsista exige-se: 

 

I- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de 

Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 30 (trinta) dias após o 

encerramento da respectiva bolsa; 

II– dedicar-se às atividades do projeto; 
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Período de inscrição 

A inscrição do candidato deverá ser feita no período de 04/03/2015 até as 17:00 horas 

do dia 13/03/2015 na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia ou 

via correio. As incrições via correio devem ser feitas exclusivamente através de sedex 

com data de postagem até 12/03/2015. 

 

Endereço para envio da documentação: 

Programa de Pós-Graduação em Farmacologia 

Setor de Ciências Biológicas – Anexo I (Departamento de Farmacologia) 

R. Cel. Francisco H. dos Santos, 100 - Centro Politécnico 

Jardim das Américas - Caixa Postal 19031 

CEP 81531-980 - Curitiba, PR, Brasil 

  

 

Documentação necessária à inscrição 

a) 01 cópia do Curriculo Lattes atualizado  

b) 01 cópia do diploma de doutor 

c) Plano de trabalho do bolsista relacionado ao projeto a ser desenvolvido (máximo 20 

páginas) 

 

 

 Critérios de seleção dos candidatos  

a) Análise do currículo Lattes 

b) Análise do Plano de trabalho do bolsista 

c) Entrevista a ser agendada de acordo com o número de candidatos 

 

 

Período de duração e valor da bolsa  

A bolsa terá duração de 02 anos com mensalidades de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem 

reais) financiados pela Capes acrescidos de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) 

pela Fundação Araucária.  
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Resultado do processo seletivo e implantação da bolsa 

Os resultados serão divulgados no quadro de avisos do Programa de Pós-graduação 

em Farmacologia, assim como na página virtual do programa 

(http://farmacologia.bio.ufpr.br/posgraduacao/) a partir do dia 16 de março de 2015. O 

bolsista selecionado terá o prazo de 05 dias úteis a partir da data de divulgação do 

resultado para providenciar os documentos devidamente preenchidos para 

implementação da bolsa, bem como fornecer os dados bancários. 

 

 

 
Curitiba, 03 de março de 2015. 
 
 

 
         Prof. Paulo Roberto Dalsenter 
 pdalsenter@ufpr.br  -  (41) 3361 1716 
Departamento de Farmacologia/UFPR 
             Supervisor da bolsa 
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