
 

FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa contrata: Pesquisador na área de 

caracterização de nanomateriais, para trabalhar no projeto NA@MO.  

Local de trabalho:  Departamento de Física – ICEX, UFMG – Campus da Pampulha, Belo 

Horizonte, Minas Gerais  

Quantidade de vagas: 01 (uma) 

Nome do Projeto: 26438 – DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ALTA 
TECNOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ESTRUTURAL EM ESCALA 
NANOMÉTRICA. 

 Atividades:  

O profissional selecionado deverá atuar na caracterização de amostras de 

nanomateriais, incluindo semicondutores, materiais bidimensionais e amostras 

biológicas, utilizando as técnicas disponíveis no Laboratório de Processamento e 

Caracterização de Nanomateriais da UFMG – LCPNano UFMG. Essas técnicas incluem 

espectroscopia Raman, espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDX), 

elipsometria, fluorimetria, dentre outras. 

Pré-requisitos:  

É necessário que o candidato tenha experiência em caracterização de nanomateriais. É 

desejável também que o candidato tenha conhecimentos de espectroscopia óptica de 

materiais e conhecimentos de Física de Materiais. 

Estamos buscando um profissional com graduação na área de Ciências Exatas, em Física, 

Química ou Engenharias, para atuar em projeto de inovação tecnológica com duração 

de 25 meses, com possibilidade de prorrogação. A contratação será feita através de 

bolsa de pesquisa. 

Os candidatos deverão apresentar perfil de independência, capacidade de lidar com 

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

Horizonte, MG.  

Valor da Bolsa: Valor a ser definido de acordo com o nível de experiência do candidato, 
caso aprovado. A contratação será pelo período de 1 ano, renovável até o término do 
projeto em setembro de 2020. 

 A contratação se dará por bolsa de pesquisa, dadas as características das tarefas a 

serem realizadas pelo(a) profissional estarem intrinsecamente ligadas a um projeto de 

pesquisa e desenvolvimento.  

Benefícios: Valor da bolsa não é tributável. 

Horário de trabalho: de 8:00 às 17:00 horas – Carga horária de 40h semanais com 

dedicação exclusiva ao projeto. Por tratar-se de um projeto de pesquisa e 



desenvolvimento, o horário de trabalho poderá ser estendido ou modificado de 

acordo com necessidades específicas.  

Para participar da seleção: Os interessados deverão encaminhar currículo, duas cartas 

de recomendação e portfólio de projetos relacionados para os e-mails: 

agpprojetos@fundep.ufmg.br e lcpnano@fisica.ufmg.br. No assunto do e-mail informar 

a denominação da vaga (técnico em caracterização) e projeto (projeto NA@MO). 

Prazo de inscrição para o processo seletivo: 08/02/2019 a 22/02/2019 às 16:00 horas. 

Início das atividades do pesquisador bolsista contratado: Imediato ou até 01/03/2019. 

O processo seletivo será baseado na análise dos currículos, das cartas de recomendação 

e de uma entrevista com a Comissão de Seleção. O candidato será avaliado tanto por 

sua capacitação quanto pela adequação de seu perfil às atividades do projeto. 

Informações adicionais poderão ser solicitadas à Comissão de Seleção, constituída pelos 

seguintes professores/pesquisadores:  

1. Prof. Cristiano Fantini (ou Flávio Plentz) 

2. Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado  

3. Prof. Omar Paranaíba Vilela Neto  

4. Prof. Paulo Sérgio Soares Guimarães 

5. Prof. Juan Carlos González Pérez (ou Leonardo Campos) 

 


