
Department of Animal Science of Sao Paulo State University - UNESP (Jaboticabal/Sao Paulo 
State/Brazil) offer one place (Brazilians and foreigners) with Ph.D. degree in Animal Science, 
with experience for developing research on the measurement of N2O, CO2, CH4 emissions and 
carbon stocks in soil of Brachiaria pastures under different grazing intensities. The student 
should have experience on statistical analyses and chromatographic gas measure. The post-
doctoral fellow should be working in the thematic project "Management strategies to reduce 
environmental impacts of beef cattle production systems" (FAPESP: 2015/16631-5). The post-
doctoral fellow will have a scholarship from FAPESP, and also the tenure of the appointment is 
two years. The application deadline is March, 30, 2017. The documents required are: 
Curriculum Vitae, PhD diploma, summary of PhD thesis and two references. The documents 
should be sent by email to Dr. Ricardo Andrade Reis (rareis@fcav.unesp.br). If you have any 
questions about this opportunity, please direct your questions by e-mail to Dr. Reis 
 
 
O Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual Paulista do Estado de São Paulo 
UNESP (Jaboticabal / São Paulo / Brasil) oferece uma vaga (brasileiros e estrangeiros) com 
doutorado em Zootecnia ou áreas afins, com experiência, para o desenvolvimento de pesquisa 
que tem como objetivo a medição das emissões de N2O, CO2, CH4 e estoques de carbono no 
solo de pastagens de Brachiaria sob diferentes intensidades de manejo. O estudante deverá  
ter experiência em análises estatísticas e medida de cromatografia gasosa. O pós doutorando 
irá trabalhar no projeto Temático "Estratégias de manejo para redução de impactos 
ambientais em sistemas de produção de bovinos de corte" (FAPESP: 2015/16631-5). O pós-
doutorado selecionado receberá uma bolsa da FAPESP, por período de dois anos. O prazo de 
inscrição é até 30 de março de 2017. Os documentos necessários são: Curriculum Vitae, 
diploma ou comprovante de defesa de doutorado, resumo de tese de doutorado e duas 
referências. Os documentos deverão ser enviados por e-mail para o Dr. Ricardo Andrade Reis 
(rareis@fcav.unesp.br).  Caso haja alguma dúvida sobre esta oportunidade, envie suas 
perguntas por e-mail para a Dr. Reis. 
 


