
 

 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa contrata: Bolsista nas áreas de Física, Química, 

Engenharia Elétrica, Engenharia de Materiais ou áreas correlatas. 

Local de trabalho: UFMG, campus Pampulha. 

Quantidade de vagas: 02 

Nome do Projeto: 22690 BNDES/ICEX/FISICA/BIOSENSOR 

 

Atividades:  

Estamos buscando profissionais com doutorado nas áreas de Física, Química, Engenharia Elétrica, 
Materiais ou áreas correlatas que tenham experiência em processamento e caracterização de micro 
e nanodispositivos (por exemplo eletrônicos, MEMS, NEMS etc.), incluindo dispositivos microfluídicos 
para atuar em um grande e estimulante projeto de Inovação Tecnológica na área de biosensores a 
base de grafeno o qual já está em andamento. 
 
A candidata/candidato irá trabalhar na demonstração de aplicações de dispositivos feitos à base de 
grafeno voltados para biosensores e também no desenvolvimento e fabricação de dispositivos 
microfluídicos. Para isso, a candidata/candidato deverá ter, idealmente experiência prévia para utilizar 
as técnicas convencionais de micro e nanofabricação de dispositivos para demonstrar essas 
aplicações e atuar na caracterização dos dispositivos fabricados. A candidata/candidato deverá 
também deverá ser capaz de caracterizar o grafeno segundo suas propriedades de condução elétrica. 
Caso não haja experiência prévia específica a candidata/candidato deverão demonstrar que sua 
trajetória de formação técnica, científica e profissional os qualificam para a execução do projeto e que 
tem capacidade de desenvolver rapidamente as aptidões específicas necessárias. As candidatas e 
candidatos devem estar estimulados e dispostos a uma imersão intensa e trabalho altamente focado 
para o desenvolvimento dessas aptidões e para a execução das atividades do projeto. O projeto é 
ambicioso, bem financiado e certamente irá contribuir de forma inequívoca para o desenvolvimento 
profissional e pessoal das pessoas contratadas. 
 
Exigências requeridas: 

Buscamos compor uma equipe com profissionais de alto nível que agreguem ao projeto qualificações 

como: 

1) Experiência em nanomateriais de Carbono ou outros nanomateriais e nanosistemas é 

desejável, mas não essencial. 

2) Experiência de trabalho em salas limpas, processamento e fabricação de micro e 

nanodispositivos e/ou dispositivos microfluídicos. 

3) Caracterização de materiais segundo suas propriedades de condução elétrica e óticas. 

4) Processamento de dispositivos por fotolitografia, litografia por feixe eletrônico e técnicas 

correlatas como deposição de filmes, processamento via úmida e plasma e técnicas de 

caracterização associada ao processamento de dispositivos. 



 

 

Por fim, a candidata/candidato de sucesso deve ter um perfil de independência, capacidade de lidar 

com desafios, alta qualificação técnico-científica e disponibilidade para morar em Belo Horizonte, MG 

e realizar viagens de longa duração (semanas). 

A contratação será via bolsa de pós-doutorado com valor de referência de R$7.000,00, mas a 
candidata ou candidata pode fornecer pretensão salarial juntamente com sua proposta. O projeto é 
uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a empresa SEVA Engenharia 
Eletrônica S/A, e é financiado com recursos do FUNTEC/BNDES. 

 

 

Remuneração, valor de referência: Bolsa R$7.000,00 (a candidata ou candidato poderá apresentar 

pretensão salarial). 

Horário de trabalho: Carga horária mínima de 40h semanais 

 

Período para envio de currículo e descrição de experiências: 13/09/2017 a 16/10/2017 ás 16h.  

No título do e-mail informar nome da vaga e projeto. 

As candidatas/candidatos interessados deveram se inscrever segundo orientações no site 

http://www.fundep.ufmg.br/pagina/124/cadastro-de-vagas.aspx. Buscar Projeto 22690 

BNDES/ICEX/FISICA/BIOSENSOR. 

Os currículos deverão ser enviados para a FUNDEP e também para: 

plentz@fisica.ufmg.br, anapaula.sandinha@gmail.com.  

Atenciosamente, a equipe do projeto. 

 


