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ANEXO I (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)    

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: QUÍMICO 

Código da Função: 1048 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 213205 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Graduação em Química, fixado na forma da Lei Estadual Nº 15.050 de 12/04/2006. 

Descrição sumária das tarefas 
Realizar e supervisionar ensaios e análises químicas e físico-químicas. Produzir 
substâncias. Interpretar dados químicos. Monitorar impactos ambientais provocados por 
substâncias. Coordenar as atividades químicas laboratoriais e industriais. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Realizar ensaios e análises químicas e físico-químicas, selecionar metodologias, 

materiais e reagentes de análise e critérios de amostragem.  
2. Submeter as amostras a processos químicos e físicos e medir parâmetros químicos 

e físico-químicos. 
3. Produzir, extrair, sintetizar, concentrar, purificar, secar, caracterizar substâncias e 

produtos.  
4. Estabelecer composição, orientar processo de acondicionamento e estabelecer 

prazo de validade de produtos.  
5. Desenvolver, validar e estimar custo-beneficio de  metodologias analíticas. 
6. Estudar a estrutura das substâncias empregando princípios, métodos e técnicas 

conhecidas, para determinar a composição, propriedades e interações das 
substâncias e suas reações diante de transformações de temperatura, luz, pressão 
e outros fatores físicos. 

7. Determinar métodos de análise, baseando-se em estudos, ensaios e experiências 
efetuadas em todos os campos da química e efetuar o controle de qualidade dos 
produtos e processos de fabricação. 

8. Participar de programa de treinamento, quando convocado  
9. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 

comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
10. Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de especialidade. 
11. Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais nas atividades em 

conjunto. 
12. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene 

e preservação ambiental. 
13. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática. 
14. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.   

Competências pessoais para a Função 
1. Raciocínio lógico 
2. Abstração 
3. Iniciativa 
4. Senso crítico 

5. Persistência 
6. Capacidade de observação  
7. Criatividade   
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Requisitos para ingresso 
1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício 

profissional esteja regulamentado por Lei. 
4. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório 
5. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função 

contempladas no edital de regulamentação do concurso público.  

Requisitos para desenvolvimento 
Os constantes da Lei Estadual nº 15.050, de 12 de abril de 2006. 

                                        


