FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
EDITAL N. 36/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL
ANEXO II – CIDADE, REGIME DE CONTRATO, LOTAÇÃO, VAGAS, CARGO; REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS, CARGA HORÁRIA E
RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES REQUISITOS E RESPONSABILIDADES DO CARGO.

Cidade

Goiânia

Regime de
Contrato

CLT

Lotação

FUNAPE / PROJETO
Laboratório de Métodos
de Extração e
Separação da UFG
(LAMES/UFG)

Quant.
vagas

Cargo

Remuneração

Benefícios

Imediato: Vale Transporte, se necessário.
1

Técnico em Química

R$ 2.500,00
(Dois mil e quinhentos
reais)

Taxa de Insalubridade e/ou Periculosidade de
acordo com o Laudo de Medicina e Segurança do
Trabalho.

RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS RESPONSABILIDADES DO CARGO.
Cargo: Técnico em Química
Descrição do cargo (síntese):
Efetuar análises físico-químicas determinadas pela Gerência Técnica;
Organizar o ambiente, materiais e condições de trabalho;
Zelar pela guarda, conservação, organização e limpeza de materiais, bens e local de trabalho;
Apoiar aos demais profissionais no que se refere às funções ordinárias e extraordinárias do LAMES;
Efetuar controle de estoque, mantendo os analistas químicos informados;
Recebimento de amostras, bens de consumo e equipamentos;
Colaborar no descarte de amostras e de outros materiais, resíduos e rejeitos;
Efetuar a digitação, conferência e emissão de resultados;
Participar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e discussão de resultados;
Participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe;
Auxiliar na atualização de documentos de Procedimentos Operacionais Padrão, Procedimentos de Ensaio e Procedimentos de Gestão;
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Carga Horária semanal

44 h – de Segunda a
Sexta
Regime presencial.
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Preencher e verificar a conformidade dos respectivos registros técnicos resultantes dos serviços e análises executadas;
Realizar cópia eletrônica dos dados gerados;
Participar das atividades de ensino, extensão, pesquisa e formação de recursos humanos do LAMES;
Executar outras atividades correlatas.

Requisitos Mínimos:
Formação mínima de Técnico em Química ou cursando o último semestre do curso;
Experiência de 2 (dois) anos em análises fisico-químicas não instrumentais e instrumentais de baixa complexidade;
Domínio de informática (Windows, word, excel, power point e internet);
Cadastro ativo no Conselho Regional de Química (CRQ).

Conhecimento - Saber sobre:
Habilidades - demonstrar capacidade de: Atendimento assertivo ao cliente, senso de organização, atenção a detalhes, pro atividade, concentração, bom relacionamento
interpessoal, boa comunicação, saber agir com prontidão, dar feedback, Raciocínio lógico, senso analítico, concentração, trabalhar sob pressão, cumprir prazos e metas,
aprender com os erros, organização pessoal; facilidade de relacionamento interpessoal, comunicação eficaz e trabalho em equipe.
Atitudes - querer agir com: Eficiência, respeito, comprometimento, transparência e inovação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, foco em resultados, ética,
discrição, cordialidade, equilíbrio emocional e disposição para o autodesenvolvimento.
Responsabilidades: Pela lisura e integridade das informações prestadas nos processos sob sua responsabilidade, portando-se com ética e profissionalismo no desempenho
das atribuições do cargo, bom atendimento ao cliente externo e interno, pela confidencialidade e sigilo das informações, bem como pelos equipamentos e materiais colocados
à sua disposição. Zelar pela guarda, conservação, organização e limpeza de materiais, bens e local de trabalho.
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