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CARGA HORÁRIA

ACADÊMICA/SAÚDE

40 horas semanais

DESCRIÇÃO SUCINTA

Realiza tarefas de caráter técnico relativas à programação, processamento e controle de
produtos químicos, para possibilitar a realização de processos de transformação e
identificação química e física de produtos farmacêuticos, químicos, petroquímicos, têxteis,
nucleares e/ou materiais geológicos, e de transformação química de plásticos, borrachas,
corantes e alimentos.
ATIVIDADES DO PERFIL

















Selecionar aparelhagem, instrumentos e materiais necessários ao trabalho;
Manipular soluções químicas;
Calcular concentrações e efetuar dosagens para análises;
Efetuar análises química, físico-química, químico-biológica, bromatológica,
toxicológica e legal;
Efetuar padronização e controle de qualidade;
Executar trabalhos técnicos, operando e fazendo a manutenção de equipamentos e
instalações;
Realizar amostragem de produtos químicos;
Realizar testes que assegurem a obediência aos padrões técnicos requeridos e a
observância às normas e especificações recomendadas;
Elaborar registros e relatórios para tornar possível uma apreciação por parte da
direção técnica responsável;
Desenvolver atividades relacionadas ao processo de polímero de termoplásticos e
termorrígidos, quando necessário;
Aplicar a norma da ABNT NBR ISO/IEC 17025 (Requisitos Gerais para a
Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração);
Planejar as necessidades de material e equipamentos, como também controlar o
estoque de material;
Realizar as atividades segundo as boas práticas, normas e procedimentos de
biossegurança;
Atentar para o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs)
correspondente às atividades;
Executar outras atividades correlatas, compatíveis com a atividade profissional.
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ATIVIDADES DO PERFIL (CONTINUAÇÃO)

ESPECIFICAÇÃO(ÕES) DO PERFIL
Escolaridade mínima

Conselho profissional

Nível Médio

CRQ

CURSO(S) DE FORMAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIA / DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA

Curso Técnico Profissionalizante em Química com carga horária mínima de 1.200 horas.
(Técnico em Química).
DATA DE CRIAÇÃO DO PERFIL

DATA DE EXTINÇÃO

Lei nº 4796/06 de 29/06/2006
INFORMAÇÃO(ÕES) ADICIONAL(IS)
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