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Edital 04/RGV/2013 
Seleção de bolsista para estágio pós-doutoral 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) 
 

 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais da UFSC abre 
inscrições, de 19 a 29 de novembro de 2013 , visando à realização de Processo Seletivo para a 
escolha de um pesquisador(a) que possa contribuir com suas linhas de pesquisa conforme segue:  
 
1) Tema: Interações moleculares planta‐patógeno 
 
Numero de vagas: 01 
 
Perfil do Candidato 
 
Formação: Fitopatologia, Genética de Plantas e Recursos Genéticos Vegetais. 
 
Experiência - Trabalhos e/ou estudos com: Fitopatologia, métodos moleculares e/ou, 
técnicas microscópicas e bioquímicas aplicadas ao estudo de resistência de plantas a 
patógenos. 
 
Plano de Trabalho 
 
a. Atuação em ações de pesquisa e gestão de projetos em desenvolvimento no âmbito do 
PPGRGV – Mecanismos de resistência de plantas (Arabidopsis thaliana, Malus 
domestica, Phaseolus vulgaris a Colletotrichum spp.). 
b. Atuação em trabalhos de extensão oferecidos pelo Laboratório de Fitopatologia, isto é, 
na Clínica de Doenças de Plantas. 
c. Atuação em projetos de formação (colaboração e/ou co-orientação potencial) de 
mestrandos e doutorandos. 
d. Atuação no Ensino de Graduação e Pós-graduação 
Disciplinas de graduação (Curso de Agronomia): Fitopatologia. 
Disciplinas de Pós Graduação (PPG RGV): Interações Moleculares Planta-Patógeno 
 
Inscrição 
 
Interessados enviar mensagem com as seguintes informações: 
a) Nome completo 
b) RG/órgão emissor 
c) CPF 
d) Endereço CV na plataforma Lattes 
e) Endereço completo 
f) Emails e telefones para contato 
g) Endereço de skype 

mailto:ppgrgv@contato.ufsc.br
http://www.rgv.ufsc.br/


h) Texto (até uma página) descrevendo sua aptidão para a bolsa no tema 
escolhido e suas habilidades e experiências nas atividades propostas. 
Estas informações deverão ser remetidas a secretaria do PPGRGV (Bernadete 
ppgrgv@contato.ufsc.br) até o dia 29 de novembro de 2013. 
 
 
Seleção 
 
A Seleção será feita nos dias 02 de dezembro, no período da manhã. As entrevistas 
serão feitas presencialmente para os candidatos de Florianópolis e por skype com 
candidatos de outras localidades. 
 
 
Atenciosamente, a Coordenação 


