
 

 

 

FORMULÁRIO DE PERFIL DA VAGA - PRÉ-REQUISITOS  

 
Nome do Projeto: Implantação do Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos 

(Granioter/MCTI) – Projeto FINEP 

 
Nome da vaga/cargo: Especialista doutor para atuar na equipe técnica do Granioter/MCTI, com 

foco no desenvolvimento de sistemas baseados em nanomateriais de carbono como habilitadores 

de tecnologias na área da saúde. 

 

Quatidade de vagas: 01 

Local de Trabalho: Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN, Campus da UFMG 

na Pampulha, Belo Horizonte, MG 

Horário de trabalho: Segunda a Sexta, 40 horas/semana 

Prazo da Contratação: 12 meses, prorrogável até o final do projeto 

 
Perfil: 

Especialista na área da saúde com atuação em iniciativas interdisciplinares de desenvolvimento de 

sistemas nanocarbonos-biomoléculas candidatos ao uso em nanobiotecnologias; com 

conhecimento em técnicas de caracterização físico-química de materiais, cultura de células, biologia 

molecular e técnicas imunológicas para validação das nanoplataformas em sistemas biológicos.  

 
Atividades:  

 Implementar um laboratório multiusuário de ensaios biológicos para caracterização e 

validação de materiais avançados com potencial de aplicação tecnológica; 

 Coordenar as atividades do laboratório multiusuário de ensaios biológicos; 

 Executar caracterizações físico-químicas e biológicas para avaliação de desempenho e 

validação de nanoplataformas baseadas em materiais grafênicos em bioaplicações; 

 Atuar tecnicamente na interação Granioter-setor produtivo para o desenvolvimento de 

bioplicações baseadas em nanocarbonos e outros materiais avançados; 

 Elaborar relatórios, projetos e comunicar resultados, se reportando à Coordenação do 

Granioter/MCTI. 

 

Exigências do cargo/vaga:  

Doutor em ciências biológicas, biomedicina e áreas afins, com comprovada experiência em 

produção e caracterização físico-química e dos efeitos biológicos de materiais grafênicos e outros 

nanomateriais para bioaplicações.  

 



 

 

O processo de seleção estará ancorado na análise do currículo vitae e currículo Lattes, 

disponibilizados pelo candidato via e-mail (granioter@cdtn.br) o momento de inscrição. 

 

O processo de seleção poderá incluir entrevista, além de outras informações a serem solicitadas, a 

critério da comissão de seleção. 

 

A contratação se dará por bolsa de pesquisa. 

 

Benefícios:  Bolsa DTI-A / Finep 


