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ANEXO II 
Vagas e Pré-requisitos 

 
*PNE – Vagas para Portadores de Necessidades Especiais 

Código 
da 

vaga 

Cargo Área Formação Experiência Informática Idioma Qtde  
de 

Vagas 

P
N
E 
* 

1815 Advogado Política 
Industrial e 
Tecnologia 

Superior 
Completo em 
Direito, sendo 
inscrito na 
OAB/SP. 
Especialização 
em Direito 
Civil ou Direito 
Comercial ou 
Direito 
Contratual ou 
Marcas e 
Patentes ou 
Direito 
Trabalhista ou 
Direito 
Societário. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 

338 Analista de 
Atendimento 

Economia e 
Administração 
de Tecnologia 

Superior 
Completo em 
Economia ou  
Engenharia da 
Produção ou 
Marketing ou 
Administração 
de Empresas. 

Experiência na 
participação de 
estudos e projetos 
de pesquisa, 
organização 
industrial, 
economia, gestão 
da inovação 
tecnológica e 
análise de 
viabilidade 
técnica 
econômica de 
projetos.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
o básico de 
linguagem 
Visual Basic 
para criação 
de macros 
para análise 
de dados; 
Conheciment
o na 
elaboração e 
uso de 
softwares 
específicos 
para bancos 
de dados. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1752 Analista de 
Atendimento 

Negócios e 
Marketing 

Superior 
Completo em 
Engenharia ou 
Administração 
de Empresas ou 
Economia. 

Experiência na 
gestão de 
relacionamento 
com clientes. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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internet. 

1759 Analista de 
Comercialização 

Negócios e 
Marketing 

Superior 
Completo em 
Administração 
de Empresas ou 
Economia ou 
Marketing ou 
Engenharia. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de estratégias de 
marketing e 
negociação de 
projetos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1766 Analista de 
Comercialização 

Negócios e 
Marketing 

Superior 
Completo em 
Administração 
de Empresas ou 
Economia ou 
Marketing ou 
Engenharia. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de estratégias de 
marketing e 
negociação de 
projetos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 

1892 Analista de 
Contratos 

Suprimentos Superior 
Completo em 
Administração 
de Empresas ou 
Economia ou 
Ciências 
Contábeis. 

Experiência de 6 
(seis) meses. 
Fortes 
conhecimentos 
da Lei 8032/90 e  
da Lei 8666/93 e 
seus 
complementos.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 

1871 Analista de 
Imprensa 

Política 
Industrial e 
Tecnologia 

Superior 
Completo em 
Comunicação 
Social - 
Jornalismo. 
Especialização 
em Jornalismo 
Científico. 

Experiência 
desejável de 6 
(seis) meses em 
veículos de 
comunicação da 
imprensa geral, 
em editoria de 
C&T, ou 
especializada. O 
vínculo de 
trabalho pode ter 
sido prestado 
tanto como 
profissional 
contratado, 
quanto prestador 
de serviço 
autônomo de 
jornalista (free 
lance). 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
ferramentas 
da web e 
noções de 
Photoshop. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1969 Analista de 
Qualidade 

Gestão da 
Qualidade 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica. 

Experiência de 6 
(seis) em 
atividades de 
laboratório e em 
gestão da 
qualidade. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet.  

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1976 Analista de 
Qualidade 

Gestão da 
Qualidade 

Superior 
Completo em 
Administração 
de Empresas ou 
Comunicação e 
Expressão. 
Especialização 
Lato Sensu em 
curso voltado à 
formação de 
Especialistas 
em Qualidade e 
Produtividade. 

Experiência em 
atividades de 
institutos de 
pesquisa; 
Experiência em 
gestão da 
qualidade. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

2067 Analista de 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Superior 
Completo em 
Administração 
de Empresas, 
Economia, 
Matemática ou 
Física. 

Experiência na 
área de 
Remuneração. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 

2074 Analista de 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Superior 
Completo em 
Pedagogia. 

Experiência na 
área de 
Treinamento e 
Desenvolvimento 
de Pessoal. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

2081 Analista de 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Superior 
Completo em 
Psicologia. 

Experiência na 
área de Seleção 
de Pessoal. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1829 Analista de 
Sistemas 

Tecnologia da 
Informação 

Superior 
Completo em 
Ciência da 
Computação ou 
Administração 
de Empresas ou 
Matemática ou 
Engenharia da 
Computação. 

Experiência no 
desempenho das 
funções da vaga. 

Domínio no 
uso de 
Sistemas 
operacionais 
(server e 
client): 
Windows e 
linux; 
Bancos de 
Dados 
Relacionais 
(SQL); 
Linguagens 
de 
Programação 
Orientada a 
Objetos; 
Sistemas  

Inglês nível 
intermediário. 

2   



 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

www.institutocidades.org.br 
 

P
á

g
in

a
4

 

de Work-
Flow e 
UML; 
Linguagens 
Web; Redes 
de 
computadore
s; Protocolos 
de  
comunicação
; Servidores 
SMTP; 
Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

1836 Analista de 
Sistemas 

Tecnologia da 
Informação 

Superior 
Completo em 
Ciência da 
Computação ou 
Administração 
de Empresas ou 
Matemática ou 
Engenharia da 
Computação. 

Experiência no 
desempenho das 
funções da vaga. 

Domínio no 
uso de 
Sistemas 
operacionais 
(server e 
client): 
Windows e 
linux; 
Bancos de 
Dados 
Relacionais 
(SQL); 
Linguagens 
de 
Programação 
Orientada a 
Objetos; 
Sistemas  
de Work-
Flow e 
UML; 
Linguagens 
Web; Redes 
de 
computadore
s; Domínio 
no uso de 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 

1899 Analista 
Econômico 
Financeiro 

Contabilidade e 
Finanças 

Superior 
Completo em 
Ciências 
Contábeis. 

Experiência em 
Contabilidade e 
Custos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet.  

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1906 Analista 
Econômico 
Financeiro 

Orçamento e 
Custos 

Superior 
Completo em 
Administração 
de Empresas ou 
Economia. 

Experiência  no 
desempenho das 
funções da vaga. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os básicos de 
software de 
gerenciament
o de projetos. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1913 Analista Trainee Contabilidade e 
Finanças 

Superior 
Completo em 
Ciências 
Contábeis. 

Experiência de 6 
(seis) meses. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet.  

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 

1983 Analista Trainee Gestão da 
Qualidade 

Cursando o 
Último Ano 
Superior em 
Administração 
de Empresas ou 
Estatística. 

Experiência em 
atividades de 
institutos de 
pesquisa; 
Experiência em 
gestão da 
qualidade; 
Estágio 
comprobatório 
em Instituição de 
Pesquisa. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

2004 Analista Trainee Gestão do 
Patrimônio 

Cursando o 
último ano 
Superior em 
Engenharia 
Mecânica 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
AutoCad. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1808 Analista Trainee Informação 
Tecnológica 

Cursando o 
último ano do 
Nível Superior 
em 
Biblioteconomi
a ou Recém-
formado em 
Biblioteconomi
a. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
banco de 
dados, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1941 Analista Trainee Orçamento e 
Custos 

Superior 
Completo em 
Economia ou 
Administração 
de Empresas. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet.  

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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2116 Analista Trainee Política 
Industrial e 
Tecnologia 

Superior 
Completo em 
Economia. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

2095 Analista Trainee Recursos 
Humanos 

Superior 
Completo em 
Administração 
de Empresas ou 
Economia ou 
Pedagogia ou 
Psicologia. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 

2025 Analista Trainee Suprimentos Cursando 
Superior em 
Administração 
de Empresas ou 
Informática. 

Experiência de 6 
(seis) meses. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

898 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica  

Superior 
Completo em 
Tecnologia 
Mecânica de 
Precisão ou 
Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica. 
Mestrado em 
Engenharia 
Mecatrônica. 

Modelamento 
geométrico 3D e 
em automação de 
processos de 
fabricação.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet, 
Softwares de 
CAD e de 
CAM; 
Software de 
Conversão 
para 
linguagem de 
robôs, 
linguagem de 
programação 
C++ e 
MATLAB, 
Linguagem 
LADDER. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

933 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica  

Superior 
Completo em 
Navegação 
Fluvial ou 
Superior 
Completo em 
Engenharia 
Naval. 

Experiência na 
área de 
hidrodinâmica 
experimental 
com ensaios com 
modelos em 
escala reduzida 
de embarcações.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet, 
MATLAB, 
AutoCAD, 
SolidWorks; 
Conheciment
os básicos de 
modelagem 
em Ansys-
CFX. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   



 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

www.institutocidades.org.br 
 

P
á

g
in

a
7

 

1038 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química. 

Experiência em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
na área de 
corrosão e 
proteção. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

513 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Elétrica. 

Experiência em 
atividades 
técnicas de 
laboratório de 
metrologia e/ou  
em engenharia de 
aplicações de 
equipamentos e 
medidores de 
processos em 
empresas dos 
segmentos 
químico, 
alimentício, 
petro-químico ou 
de gases; 
Conhecimento 
dos requisitos de 
sistemas de 
garantia da 
qualidade. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
linguagem de 
programação. 

Inglês nível 
interme-diário. 

1 1 

1024 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Bacharelado em 
Química. 

Experiência em 
instrumentação 
aplicada à 
medição e 
controle de 
processos 
industriais ou em 
atividades de 
campo 
relacionadas à 
instrumentação 
aplicada à 
medição de 
petróleo e gás. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

688 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Ciências da 
Computação. 

Experiência em 
avaliação de 
resultados de 
ensaios físico-
químicos de 
combustíveis 
automotivos, 
sistemas de 
informação, 
criação e 
manutenção de 
banco de dados, 
sistemas de 
aquisição de 
dados de 
equipamentos 
utilizados para a 
caracterização de 
combustíveis. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica 
avançada, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet, 
redes e visual 
basic. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1332 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química. 

Experiência  na 
caracterização de 
materiais na área 
de cromatografia 
gasosa. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet.  

289 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Química 
Industrial. 

Experiência na 
assistência a 
projetos de 
pesquisa e 
desenvolvimento 
ou serviços  
tecnológicos 
especializados 
envolvendo 
química de 
cimento, cal, 
concreto e 
argamassa. 
Atuação como 
técnico em 
química aplicada 
à análise química 
de cimento 
Portland. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

625 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil. 

Experiência em 
modelagem bi e 
tridimensional e 
investigação/ 
instrumentação 
geotécnica. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os básicos de 
softwares de 
modelagem 
bi e 
tridimension
al (exemplo: 
Plaxis); 
Desejável 
conheciment
o de 
AutoCAD. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

611 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil. 

Experiência em 
investigação e 
instrumentação 
geotécnicas. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
o de 
AutoCAD. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1556 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia de  
Materiais. 

Experiência em 
técnicas de 
avaliação de 
polímeros e 
compósitos 
poliméricos. 
Conhecimentos 
de técnicas de 
processamento de 
polímeros.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1563 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química ou 
Farmácia. 

Experiência em 
técnicas de 
separação sólido-
líquido e/ou 
líquido-líquido; 
Conhecimentos 
de implantação 
de sistemas de 
avaliação de 
processos de 
separação; 
Conhecimentos 
de técnicas 
analíticas; 
Conhecimentos 
de critérios de 
seleção de 
operações 
unitárias da 
indústria 
química.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Familiarida 
de com 
aplicativos 
de 
engenharia, 
particular 
mente 
equilíbrio de 
fases. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1570 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Farmácia e 
Bioquímica ou 
Biologia.Especi
alização em 
Biotecnologia, 
Microbiologia, 
Genética 
microbiana. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas ou 
serviços 
tecnológicos na 
área de 
microbiologia 
aplicada a 
processos 
biotecnológicos 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1577 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química.Especi
alização em 
Biotecnologia 
ou Engenharia 
de bioprocessos 
ou Tecnologia 
enzimática. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas na 
área de pré-
tratamento de 
materiais 
lignocelulósicos 
e tecnologia 
enzimática. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação,
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

429 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais  

Superior 
Completo em 
Biologia. 

Experiência na 
identificação 
botânica de 
espécies 
arbóreas, 
levantamentos de 
dados em campo, 
elaboração de 
indicadores 
ambientais, 
caracterização 
florística de 
fragmentos 
florestais, análise 
e interpretação de 
imagens, escolha 
de áreas 
prioritárias para 
conservação e 
recuperação. 

Domínio no 
uso de  editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
aplicativos 
de 
geoprocessa
mento. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1773 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais.  

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Química ou 
Bacharelado 
Completo em 
Química.Cursa
ndo Mestrado 
em química ou 
engenharia 
química. 

Experiência 
desejável em 
laboratório, de 
preferência da 
área de celulose e 
papel. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

877 Assistente de 
Pesquisa 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Química. 

Experiência no 
monitoramento e 
controle de 
emissões de 
poluentes 
atmosféricos em 
processos 
industriais; 
Familiaridade na 
operação de 
equipamentos 
como 
analisadores 
contínuos, 
sistemas para 
coleta de material 
particulado, 
sistemas de 
aquisição de 
dados; 
Experiência na 
coordenação de 
equipe de 
técnicos para a 
execução de 
trabalhos  
experimentais em 
campo visando 
monitoração e 
controle de 
poluentes  
atmosféricos. 
Imprescindível 
possuir Carteira 
Nacional de 
Habilitação 
(CNH). 
Disponibilidade 
para viagens. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentaçõe
s, correio 
eletrônico, 
internet  e  
programa 
AutoCAD. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

387 Assistente de 
Pesquisa 

Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Cursando 
Mestrado em 
área correlata a 
Gestão e 
tecnologia na 
construção de 
edifícios . 

Experiência nas 
áreas de 
qualidade na 
construção, 
inovações 
tecnológicas na 
construção de 
edifícios, 
avaliação de 
desempenho de 
sistemas 
construtivos, 
inspeções e 
vistorias em 
conjuntos 
habitacionais. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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450 Assistente de 
Pesquisa 

Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil ou 
Arquitetura.Cur
sando Mestrado 
em Gestão e 
Tecnologia na 
Construção de 
Edifícios e 
correlato.(Desej
ável já ter 
concluído). 

Experiência em 
projetos de 
avaliação técnica 
de 
empreendimentos 
habitacionais, na 
análise da 
sustentabilidade 
ambiental de 
edifícios e 
simulação do 
desempenho 
térmico de 
edifícios. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet , 
AutoCAD, 
software de 
simulação de 
desempenho 
térmico de 
edifícios. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

961 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica.  

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Naval. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
Softwares de 
CAD 
(AutoCAD, 
SolidWorks)  

Inglês nível 
intermediário. 

2   

982 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica.  

Superior 
Completo em 
Física ou 
Engenharia 
Eletrônica ou 
Engenharia 
Naval ou 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica,apr
esentação,cor
reio 
eletrônico,int
ernet e 
Softwares de 
CAD 
(AutoCAD e 
SolidWorks) 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1010 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica.  

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Mecatrônica.  

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
Softwares de 
CAD 
(AutoCad e 
SolidWorks) 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1045 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica.  

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Naval. 

Não exigida. Domínio no 
uso de 
Softwares de 
CAD 
(AutoCADe 
SolidWorks), 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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internet. 

1052 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica  

Superior 
Completo em 
Navegação 
Fluvial. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Softwares de 
CAD 
(AutoCAD e 
SolidWorks) 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

800 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Elétrica ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Física. 

Desejável 
experiência na 
realização de 
ensaios em 
equipamentos 
eletromédicos ou 
experiência em 
ensaios de 
segurança e 
desempenho de 
equipamentos 
elétricos.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 

919 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Física ou 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Naval ou 
Engenharia de 
Materiais. 

Experiência 
desejável em 
ensaios de 
embalagem e 
acondicionament
o. 

Domíno no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. Uso 
de programas 
de aquisição 
de dados e 
data loggers. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

940 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Elétrica, 
Engenharia  
Mecatrônica ou 
Física. 

Experiência 
desejável em 
processamento 
digital de 
imagens. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1017 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Mecatrônica.  

Experiência 
desejável em 
ensaios 
mecânicos e 
instrumentação 
laboratorial. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1059 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica.  

Experiência 
desejável em 
ensaios 
mecânicos e 
projeto de 
dispositivos de 
ensaio. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1080 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Metalúrgica ou 
Engenharia de 
Materiais. 

Experiência 
desejável na área 
de análise 
metalográfica. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1297 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Metalúrgica ou 
Engenharia de 
Materiais. 

Experiência 
desejável em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
na área de 
corrosão e 
proteção. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

3   

380 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Engenharia 
Civil. 

Experiência 
desejável no 
conhecimento de 
técnicas de 
simulação 
computacional 
(CFD-
Computational 
Fluid Dynamics) 
aplicada ao 
escoamento de 
fluidos através de 
estruturas. 

Domínio no 
uso de 
simuladores 
computacion
ais, CAD, 
linguagens 
de 
programação
; Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

408 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica, 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Mecatrônica. 

Não exigida. Domínio no 
uso de 
linguagem de 
programação, 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

422 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Engenharia 
Elétrica ou 
Engenharia 
Química. 

Não exigida. Domínio no 
uso de 
linguagem de 
programação, 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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443 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Química. 

Não exigida. Domínio no 
uso de 
linguagem de 
programação, 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1255 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Civil ou 
Engenharia 
Química ou 
Bacharelado em 
Matemática ou 
Estatística. 

Não exigida. Domínio no 
uso de 
linguagem de 
programação 
C e/ou 
Visual Basic, 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

2   

716 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1206 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Química 

Experiência 
desejável na 
participação  em 
processos de 
certificação de 
materiais de 
referência de 
composição 
quimica de ligas 
ferrosas. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1227 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Química 

Experiência 
desejável na 
participação em 
processos de 
certificação de 
composição 
química metálica 
de produtos de 
petróleo ou de 
ligas ferrosas. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1360 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química. 

Experiência 
desejável na 
caracterização de 
materiais na área 
de difratometria 
de raios-X e 
espectrometria de 
fluorescência de 
raios-X. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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520 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia 
Mecânica e 
Elétrica 

Superior 
Completo em 
Tecnologia 
Mecânica ou 
Mecatrônica 
ouSuperior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Bacharelado 
Completo em 
Física. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet, 
CAD, Solid 
Works, 
Programas de 
Automação 
(Labview; 
HPVee). 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

541 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia 
Mecânica e 
Elétrica 

Superior 
Completo em 
Tecnologia 
Mecânica ou 
Mecatrônica ou 
Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Bacharelado 
Completo em 
Física. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet, 
CAD e Solid 
Works. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

583 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Metrologia 
Mecânica e 
Elétrica 

Superior 
Completo em 
Tecnologia 
Mecânica ou 
Mecatrônica ou 
Eletrônica ou 
Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Engenharia 
Eletrônica ou 
Bacharelado 
Completo em 
Física. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet, 
CAD e 
programas de 
automação 
(Labview; 
HPVee). 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1262 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia da 
Informação, 
Automação e 
Mobilidade. 

Superior 
Completo em 
Ciência da 
Computação ou 
Sistemas de 
Informação ou 
Engenharia da 
Computação ou 
Tecnologia em 
Processamento 
de Dados com 
curso de 
duração mínima 
de 3 (três) anos. 

Experiência 
desejável do 
ambiente .NET e 
Modelagem 
UML.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 
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1318 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia da 
Informação, 
Automação e 
Mobilidade. 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Engenharia 
Elétrica ou 
Engenharia de 
Computação. 

Experiência em 
desenvolvimento 
de algoritmos e 
aplicações Web-
based. 

Domínio na 
instalação e 
configuração 
de 
microcomput
adores, 
software 
livre e no  
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1346 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia da 
Informação, 
Automação e 
Mobilidade. 

Superior 
Completo em 
Engenharia da 
Computação ou 
Ciência da 
Computação ou 
Engenharia 
Elétrica com 
ênfase em 
Computação ou 
Tecnólogo em 
Rede de 
Computadores 
com curso de 
duração mínima 
de 2,5 anos. 

Experiência 
desejável em 
redes de 
computadores e 
de  tele 
comunicações. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os avançados 
em sistemas 
operacionais 
Windows e 
Linux; 
Eletrônica 
básica. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

114 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Tecnologia da 
Construção 
Civil com 
ênfase em 
Pavimentação 
ou Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil. 

Não exigida.        Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
os básicos de 
Auto Cad. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

163 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Geografia ou 
Geologia. 

Não exigida.  Domínio no 
uso de editor 
de texto , 
editor de 
imagem e em 
programas de 
geoprocessa
mento 
relacionados 
nos 
conheciment
os 
específicos; 
Domínio no 
uso de 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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170 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Geologia ou 
Engenharia de 
Minas. 

Não exigida.    Domínio no 
uso de editor 
de texto e 
desenhos, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Usuário de 
softwares de 
cartografia 
digital. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

226 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Tecnologia em 
Construção 
Civil ou 
Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil. 

Não exigida.        Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
os básicos de 
AutoCad. 

Inglês nível 
intermediário. 

2   

275 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura. 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Química 
Industrial. 

Não exigida.     Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

282 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Geologia. 

Não exigida.             Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
editor de 
imagens. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

359 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
AutoCAd; 
softwares 
usuais de 
Engenharia 
Geotécnica 
(estabilidade 
de taludes, 
percolação, 
análise de 
tensão-
deformação) 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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604 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil ou 
Engenharia de 
Minas ou 
Engenharia de 
Petróleo ou 
Geologia. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
domínio de 
AutoCAD. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1612 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia de 
Materiais. 

 Experiência - 
desejável ter 
realizado estágio 
ou participado de 
projeto de 
iniciação 
científica no 
desenvolvimento 
de pesquisas em 
processos que 
manipulam ou 
geram sólidos, 
preferencialment
e de cristalização 
e/ou 
microencapsulaçã
o; 
Conhecimentos 
desejáveis de 
técnicas de 
manipulação e de 
identificação de 
sólidos.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1619 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Farmácia e 
Bioquímica ou 
Química. 

Experiência 
desejável na área 
de cromatografia 
líquida e/ou 
gasosa. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1633 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Engenharia  
Metalúrgica ou 
Engenharia de 
Materiais. 

Experiência - 
desejável ter 
realizado estágio 
em atividades de 
pesquisa (ou de 
desenvolvimento 
de produtos e 
processos) nas 
áreas de 
metalurgia e 
materiais ou, 
desejável ter 
completado 
participação em 
programa de 
iniciação 
científica na área 
de metalurgia e 
materiais. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

4   
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464 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais.  

Bacharelado 
Completo em 
Ciências 
Biológicas.Curs
ando Mestrado 
na área de 
botânica 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

478 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais.  

Superior 
Completo em 
Engenharia, 
preferencialmen
te Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Florestal ou 
Tecnologia  
Mecânica. 

 Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

905 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais.  

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Agronômica ou 
Engenharia 
Florestal ou 
Bacharelado em 
Ciências 
Biológicas. 

 Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1780 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais.  

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia de 
Materiais ou 
Bacharelado 
Completo em 
Química ou 
Física. 

Experiência - 
desejável 
iniciação 
científica em área 
do conhecimento 
específico. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet.  

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 

562 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Geografia ou 
Engenharia 
Civil ou 
Geologia.Desej
ável 
Especialização 
ou Pós- 
graduação em 
andamento no 
tema riscos. 

Experiência em 
cartografia 
digital, 
mapeamento e 
gestão de áreas 
de risco. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os de banco 
de dados e 
Sistemas de 
Informações 
Geográficas - 
SIG. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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576 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Química ou 
Química ou 
Física.Desejáve
l  Pós 
graduação em 
andamento no 
tema Riscos 
Industriais e 
Tecnológicos.D
esejável estar 
cursando pós-
graduação na 
área de Riscos 
Industriais e 
Tecnológicos. 

Experiência em 
gestão e 
avaliação de 
riscos industriais, 
gestão por 
normas (ISO 
9.000; 14.000; 
18.000) e 
investigação de 
acidentes 
industriais. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os de 
ferramentas e 
softwares 
aplicados à 
análise e 
gestão de 
riscos. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

744 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Química. 

Experiência 
desejável  na  
área de 
combustão e 
gaseificação, com 
enfoque 
preferencial no 
aproveitamento 
energético de 
resíduos 
agrícolas, 
industriais e 
urbanos 

Conheciment
os básicos de 
AutoCAD e 
linguagens 
de 
programação
; Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

786 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica. 

Experiência em 
monitoração, 
tratamento de 
dados e estudos 
de viabilidade 
técnico-
econômica 
envolvendo 
energia em 
processos 
industriais; 
Experiência na 
abordagem de 
equipamentos 
que utilizam 
energia fóssil 
e/ou renovável. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1122 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Geologia ou 
Geografia ou 
Engenharia 
Civil ou 
Engenharia 
Ambiental ou 
Engenharia de 
Minas ou 
Gestão 
Ambiental. 

Experiência 
profissional na 
área ou estágio 
desejável. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
preparação 
de 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os básicos de 
geoprocessa
mento. 

Inglês nível 
intermediário. 

2   
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1143 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Geologia ou 
Geografia ou 
Engenharia 
Civil ou 
Engenharia 
Ambiental ou 
Engenharia de 
Minas ou 
Gestão 
Ambiental. 

Experiência 
profissional na 
área ou estágio 
desejável. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
preparação 
de 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os de 
geoprocessa
mento. 

Inglês nível 
intermediário. 

3   

1339 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Mecatrônica. 
Especialização 
em Engenharia 
automobilística. 

Experiência no 
desempenho das 
funções da vaga. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; É 
desejável 
também o 
conheciment
o de uma 
linguagem de 
programação 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1472 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda 

Bacharelado 
Completo em 
Têxtil e Moda. 

Experiência em 
ensaios de 
controle de 
qualidade e 
análises de 
rotina, incluindo 
conhecimentos 
em ensaios 
têxteis, solidez da 
cor de têxteis e 
de intemperismo. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

2   

1486 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda 

Superior 
Completo em 
Química 
Industrial ou 
Química ou 
Farmácia. 

Experiência em 
ensaios de 
controle de 
qualidade e 
análises de 
rotina, incluindo 
conhecimentos 
em ensaios 
têxteis, solidez da 
cor de têxteis e 
de  
intemperismo. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1493 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda 

Bacharelado em 
Têxtil e Moda 
ou Engenharia 
Têxtil 

Experiência em 
ensaios de 
controle de 
qualidade e 
análises de 
rotina, incluindo 
conhecimentos 
em ensaios 
têxteis, solidez da 
cor de têxteis e 
de intemperismo. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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135 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Física ou 
Engenharia 
Mecânica ou 
Arquitetura. 

Experiência em 
atividades de 
medições de 
parâmetros 
relativos ao 
conforto térmico 
e acústico em 
edificações ou de 
propriedades 
termo-acústicas 
de produtos para 
edificações. 

Domínio em 
Autocad 
básico e no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

492 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Elétrica. 

Experiência na 
implantação de 
sistemas de 
comando e 
controle elétricos. 

Domínio em  
Auto CAD e 
no uso de 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

345 Assistente de 
Pesquisa Trainee 

Economia e 
Administração 
de Tecnologia 

Superior 
Completo em 
Economia ou 
Administração 
de Empresas ou 
Marketing ou 
Engenharia. 

Experiência na 
participação de 
estudos e projetos 
de pesquisa de 
estudos 
econômicos e 
tecnológicos de 
cadeias 
produtivas 
industriais, 
economia 
internacional e 
gestão ambiental; 
Conhecimentos 
em economia do 
meio ambiente, 
gestão ambiental 
e economia 
internacional são 
diferenciais 
desejados; 
Experiência na 
elaboração de 
relatórios 
técnicos.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

2032 Auditor Política 
Industrial e 
Tecnologia 

Superior 
Completo em 
Ciências 
Contábeis ou 
Administração 
de Empresas ou 
Economia. 

Experiência 
profissional na 
área. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1878 Comprador Suprimentos Superior 
Completo em 
Administração 
de Empresas ou 
Economia ou 
Ciências 
Contábeis. 

Experiência de 6 
(seis) meses. 
Fortes 
conhecimentos 
da Lei 8666/93 e 
seus 
complementos.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1 1 
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2060 Enfermeiro do 
Trabalho 

Recursos 
Humanos 

Superior 
Completo em 
Enfermagem do 
Trabalho. 

Experiência de 6 
(seis) meses em 
atividades de 
Enfermagem do 
Trabalho. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1990 Engenheiro da 
Segurança do 
Trabalho 

Gestão do 
Patrimônio 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Elétrica.Especia
lização em 
Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho. 
 

Experiência na 
área de 
Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
AutoCAD. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

2039 Engenheiro da 
Segurança do 
Trabalho 

Recursos 
Humanos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia de 
Produção ou 
outra 
modalidade de 
Engenharia.Esp
ecialização em 
Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho. 

Experiência de 6 
(seis) meses na 
área de 
Engenharia de 
Segurança 
do Trabalho. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

2046 Médico do 
Trabalho 

Recursos 
Humanos 

Superior 
Completo em 
Medicina.Espec
ialização em 
Medicina do 
Trabalho (ou 
Residência 
Médica em área 
de concentração 
em saúde do 
trabalhador). 

Experiência de 6 
(seis) meses na 
área de Medicina 
do Trabalho. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação,
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

555 Pesquisador I Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica. 
Mestrado em 
Engenharia. 
Área de 
Concentração: 
Mecânica ou 
Mecatrônica. 

Experiência com 
desenvolvimento 
de ensaios 
laboratoriais de 
protótipos de 
equipamentos, 
com aplicação na 
área 
automobilísitca e 
ferroviária; 
Experiência no 
projeto de 
dispositivos de 
montagem das 
amostras na 
bancada de 
ensaios; 
Experiência na 
modelagem de 
estruturas 
metálicas para 
determinação de 
tensões críticas. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
MATLAB, C  
e internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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779 Pesquisador I Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Elétrica ou 
Física.Cursando 
Mestrado em 
Engenharia ou 
Óptica. 

Experiência em 
ensaios de 
equipamentos 
eletromédicos 
com terapia a 
laser e uso de luz 
visível; 
Experiência em 
projetos de 
implantação de 
laboratório de 
caracterização de 
sistemas ópticos; 
Experiência de 
aplicação de 
óptica em 
engenharia . 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

842 Pesquisador I Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química.Cursa
ndo Mestrado 
em Materiais, 
Química, 
Eletroquímica 
ou Ciências. 

Experiência com 
pesquisa 
aplicada, e 
pesquisa de 
desenvolvimento, 
incluindo ensaios 
eletroquímicos e 
ensaios de 
caracterização 
(porosidade e 
espessura de 
revestimentos, 
exame e análise 
em microscópio 
eletrônico de 
varredura, 
ensaios de 
imersão). 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

891 Pesquisador I Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química.Cursa
ndo Mestrado 
em Materiais, 
Química, 
Eletroquímica 
ou Ciências. 

Experiência com 
ensaios e projetos 
de corrosão e 
proteção.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

954 Pesquisador I Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil ou 
Arquitetura ou 
Química ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia de 
Materiais.Cursa
ndo Mestrado 
em Materiais, 
Química, 
Eletroquímica, 
Ciências, 
Tecnologia 
Construção 
Civil, 
Habitação. 

Experiência na 
área de corrosão 
e proteção. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônico, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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485 Pesquisador I Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica. 

Experiência em 
atividades 
técnicas de 
laboratório de 
metrologia e/ou 
em engenharia de 
aplicações de 
equipamentos e 
medidores de 
processos em 
empresas dos 
segmentos 
químico, 
alimentício, 
petro-químico, 
gases, tratamento 
de água etc. 
Conhecimentos 
sobre normas e 
sistemas de 
garantia da 
qualidade. 

Domínio no 
uso de 
linguagem de 
programação, 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

2   

870 Pesquisador I Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Bacharelado em 
Química. 

Experiência em 
instrumentação 
aplicada à 
medição e 
controle de 
processos 
industriais ou em 
atividades de 
campo 
relacionadas à 
instrumentação 
aplicada à 
medição de 
petróleo e gás. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

2   

1108 Pesquisador I Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Civil ou 
Bacharelado em 
Estatística. 

Experiência em 
atividades de 
campo 
relacionadas à 
aplicação de 
instrumentação 
na medição e 
controle de 
parâmetros de 
processos 
industriais; 
Experiência no 
manuseio de 
bancos de dados 
e no tratamento 
de dados e 
informações de 
medições. 
Experiência na 
elaboração de 
propostas e 
relatórios 
técnicos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1164 Pesquisador I Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Engenharia 
Elétrica ou 
Engenharia de 
Produção.Cursa
ndo Mestrado 
em engenharia  
mecânica,quími
ca,mecatrônica,
elétrica ou de 
produção. 

Experiência na 
aplicação de 
instrumentação 
na medição e 
controle de 
parâmetros de 
processos 
industriais. 
Habilidade na 
elaboração de 
propostas e 
relatórios 
técnicos ou 
experiência em 
atividades 
técnicas de 
laboratório de 
metrologia e/ou 
em engenharia de 
aplicações de 
equipamentos e 
medidores de 
processos em 
empresas dos 
segmentos 
químico, 
alimentício, 
petro-químico, 
gases, etc.  
Conhecimento 
dos requisitos de 
sistemas de 
garantia da 
qualidade. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
linguagem de 
programação. 

Inglês nível 
intermediário. 

2   

632 Pesquisador I Centro de 
Metrologia em 
Química 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química 

Experiência na 
técnica de 
cromatografia 
gasosa aplicada à 
detecção de 
adulteração em 
combustíveis; 
detalhamento da 
composição 
química de 
gasolina por 
cromatografia 
gasosa; 
coordenação de 
trabalhos de 
desenvolvimento 
tecnológico; 
implantação e 
validação de 
metodologias 
utilizando a 
técnica de 
cromatografia 
gasosa. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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674 Pesquisador I Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química. 

Experiência com 
projetos de 
pesquisa na área 
de biodiesel; 
Experiência na 
elaboração de 
planos de 
trabalho para o 
desenvolvimento 
de metodologias 
alternativas para 
a caracterização e 
identificação de 
biodiesel; 
elaboração de 
projetos de 
inovação 
tecnológica. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

702 Pesquisador I Centro de 
Metrologia em 
Química 

Superior 
Completo em 
Química.Cursa
ndo Mestrado 
em Química 
Inorgânica. 

Experiência em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
de materiais de 
referência de 
composição 
química de 
metais e 
minerais; 
Experiência em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
de metodologias 
de determinação 
de metais por 
ICP-OES e 
UVVIS; 
Experiência em 
processos de 
certificação de 
padrões de 
composição 
química de 
metais e 
minerais; 
Experiência em 
provimento de 
programas de 
proficiência de 
composição 
química de 
metais. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1066 Pesquisador I Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas para 
caracterização de 
materiais na área 
de cromatografia 
gasosa e 
espectrometria de 
massas. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1150 Pesquisador I Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Química. 
Cursando 
Mestrado em 
Química ou 
Engenharia 
Química, na 
área de 

Experiência em 
desenvolvimento 
e certificação de 
materiais de 
referência de 
propriedades 
físico-químicas 
de fluídos 
(viscosidade e 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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Propriedades 
Físicas de 
Fluídos. 

massa específica;  
Experiência na 
coordenação de 
implantação de 
sistemas de 
gestão da 
qualidade 
laboratorial. 

Conheciment
o básico do 
pacote de 
estatística 
MINITAB. 

1304 Pesquisador I Centro de 
Metrologia em 
Química. 

Superior 
Completo em 
Química. 
Cursando 
Mestrado em 
Química 
Inorgânica. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas na 
área de 
tratamento de 
superfície. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1178 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia da 
Informação, 
Automação e 
Mobilidade. 

Superior 
Completo em 
Ciência da 
Computação ou 
Sistemas de 
Informação ou 
Engenharia da 
Computação ou 
Análise de 
Sistemas com 
curso de 
duração mínima 
de 3 (três) 
anos.Desejável 
Mestrado em 
Engenharia da 
Computação. 

Experiência em 
pesquisas que 
envolvam 
desenvolvimento 
de software; 
Experiência em 
liderança de 
equipes de 
software; 
Experiência em 
levantamento de 
requisitos e 
processos; 
Experiência com 
sistemas ITS 
(Sistemas 
Inteligentes de 
Transporte), 
incluindo 
conhecimento de 
sua 
operacionalidade, 
recursos e 
integração; 
Participação no 
desenvolvimento 
de aplicações de 
integração de 
sistemas ITS, 
utilizando a 
modelagem RM-
ODP (Reference 
Model for Open 
Distributed 
Processing - 
ISO/IEC 10746 e 
19793) ; 
Experiência em 
qualidade de 
software. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

2   
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107 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Cursando 
Mestrado em 
Engenharia de 
Transportes 
com ênfase em 
Pavimentação. 

Experiência em 
laboratório de 
materiais de 
pavimentação e 
impermeabilizaçã
o; avaliação de 
pavimentos de 
rodovias, vias 
urbanas, 
aeroportos e 
pistas de testes; 
participação em 
programa 
interlaboratorial e 
de qualidade; 
experiência em 
elaboração de 
propostas e 
coordenação de 
equipes de 
campo.       

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
o de 
softwares de 
análise 
mecanicista. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

149 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Geologia.Cursa
ndo Mestrado 
na área de 
Geotecnia. 

Experiência em 
investigação 
geológico-
geotécnica 
direcionada à 
obras de infra-
estrutura (túneis, 
barragens, 
rodovias entre 
outras). 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
os de 
AutoCad. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

212 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Cursando 
Mestrado em 
Engenharia 
Civil com 
ênfase em 
estruturas 

Experiência em 
cálculo de 
estruturas de 
obras civis de 
concreto ou 
metálicas. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
os básicos de 
AutoCad. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

296 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia  
Civil ou 
Tecnologia em 
Construção 
Civil.Mestrado 
em Habitação 
ou Eng. Civil, 
com foco em 
materiais de 
construção. 

Experiência na 
assistência a 
projetos de P&D, 
e de 
desenvolvimento 
de serviços 
tecnológicos 
especializados, 
com foco em  
materiais de 
construção civil e 
avaliação de 
patologias.   

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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639 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Cursando 
Mestrado em 
Engenharia 
Geotécnica. 

Experiência  em 
laboratório de 
mecânica do 
solos e em 
modelagem 
física. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
softwares 
usuais de 
mecânica dos 
solos. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1535 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química.Cursa
ndo Mestrado 
em Química ou 
Engenharia 
Química. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas em 
processos 
químicos, com 
ênfase em 
cristalização 
industrial; 
Experiência na 
avaliação de 
processos 
industriais e  
técnicas de 
caracterização de 
produtos 
industriais, com 
ênfase em 
polimorfos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Familiaridad
e com 
softwares de 
engenharia 
para 
simulação de 
equipamento
s e de 
processos 
(Matlab, 
Hysys, por 
exemplo). 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1542 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia de 
Materiais.Cursa
ndo Mestrado 
em Engenharia 
Química,  ou de 
Materiais. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas nas 
áreas de secagem 
por spray drying 
e de 
microencapsulaçã
o de princípios 
ativos; 
Experiência na 
seleção de 
materiais e 
técnicas de 
microencapsulaçã
o; Experiência 
em técnicas de 
caracterização de 
sólidos e em 
técnicas de 
avaliação de 
escoabilidade e 
manipulação de 
sólidos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1549 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química ou 
Farmácia.Cursa
ndo Mestrado 
em 
Biotecnologia 
ou Eng. de 
Bioprocessos 
ou Tecnologia 
enzimática. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas na 
área de processos 
biotecnológicos e 
serviços 
tecnológicos na 
área de 
enzimologia e 
com operação de 
biorreatores. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

401 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais  

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Florestal ou 
Engenharia 
Ambiental.Curs
ando Mestrado 
em Tecnologia 
Ambiental. 

Experiência na 
elaboração de 
projetos MDL 
florestal, 
caracterização de 
atividades do 
processo 
produtivo em 
florestas, 
quantificação de 
biomassa, 
operações 
constituintes de 
inventários 
florestais. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

947 Pesquisador I Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais  

Superior 
Completo em 
Química. 

Experiência em 
análises 
instrumentais e 
preservação de 
madeiras. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

191 Pesquisador I Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Geologia ou 
Geografia ou 
Engenharia 
Civil.Desejável 
Pós-Graduação 
ou Mestrado em 
Riscos 
Geológicos 
Urbanos. 

Experiência 
profissional na 
área de riscos 
geológicos e 
geotécnicos e 
desastres 
naturais. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

548 Pesquisador I Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Geologia ou 
Engenharia 
Civil. Desejável 
especialização, 
pós graduação 
ou mestrado na 
área de riscos 
naturais e/ou 
tecnológicos.  

Experiência em 
trabalhos de 
análise de riscos 
naturais e/ou 
tecnológicos.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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646 Pesquisador I Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Engenharia de 
Minas.Cursand
o Mestrado em 
Engenharia 
Minas  (no 
mínimo com 
qualificação 
aprovada) 

Experiência em 
desenvolvimento 
de processos de 
tratamento de 
minérios e  
resíduos 
Industriais; 
Experiência e 
conhecimentos 
na área de 
comunicação, em 
especial desgaste 
corpos moedores; 
Experiência em 
coordenação de 
equipes de 
técnicos de nível 
médio; 
Experiência de 
trabalhos em 
equipes 
multidisciplinares
; Experiência 
para propor, 
planejar e 
executar 
pesquisas. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica 
avançada, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet.  

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1514 Pesquisador I Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Ambiental ou 
Engenharia 
Química ou 
Geologia ou 
Engenharia 
Civil.Desejável 
Mestrado no 
tema de áreas 
contaminadas . 

Experiência em 
gestão de 
projetos, 
elaboração de 
laudos técnicos, 
periciais  
e monitoramento 
ambiental; 
Conhecimento 
em legislação 
ambiental 
nacional e 
internacional 
(normas,  
resoluções, 
diretrizes, leis); 
Experiência em 
trabalhos de 
campo para 
diagnóstico e/ou 
remediação de  
áreas 
contaminadas, 
preferencialment
e em áreas 
indústriais.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
os de 
softwares de 
análise de 
riscos, de 
modelagem 
de fluxo e 
transporte de 
água e 
contaminante
. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1003 Pesquisador I Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda 

Superior 
Completo em 
Engenharia de 
Produção ou 
Engenharia 
Têxtil ou 
Educação 
Artística com 
Pós-Graduação 
em Engenharia 
de 
Produção.Espec
ialização em 
Engenharia de 

Experiência com 
confecções 
envolvendo 
gestão e processo 
produtivo, 
incluindo 
diagnóstico 
tecnológico dos 
seguintes 
problemas:Tecid
os, malhas, fios 
de costura dos 
fornecedores fora 
de 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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Produção/Produ
to. 

especificação;Pro
blemas com 
enfesto e mistura 
de lotes de 
materiais 
utilizados;Baixa 
produtividade e 
layout 
inadequado;Dific
uldades no 
controle de 
materiais;Proble
mas com 
estocagem;Dificu
ldades de 
entendimento dos 
mecanismos para 
exportação de 
produtos; 
Experiência na 
orientação e 
implantação de 
possíveis 
soluções: 
Melhoria da 
qualidade dos 
produtos;Orienta
ção para 
utilização dos 
materiais têxteis 
adequados para 
uma determinada 
confecção;Melho
ria do layout das 
confecções para 
aumento de 
produtividade, 
envolvendo 
enfesto, CAD, 
modelagem;Melh
oria das 
especificações de 
compras de 
materiais;Aperfei
çoamento do 
controle de 
materiais;Adequa
ção para 
exportação de 
produtos.Experiê
ncia com os 
seguintes ensaios 
têxteis:Alteração 
dimensional de 
peças 
confeccionadas;G
ramatura de 
têxteis;Tração, 
alongamento e 
rasgo de tecidos e 
resistência de 
costuras; 
Adequação de 
temperatura e 
umidade relativa 
nas peças para os 
ensaios;Medições 
de confecções em 
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geral;Avaliações 
colorimétricas 
visuais;Solidez 
da cor das peças 
à fricção;Solidez 
da cor das peças 
ao suor;Solidez 
da cor das peças 
à luz solar 
artificial;Visualiz
ação de defeitos, 
manchas,problem
as em 
geral;Avaliação 
da tendência à 
formação de 
pilling;Regras de 
conservação de 
peças 
confeccionadas. 

1171 Pesquisador I Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Têxtil.Especiali
zação em 
Análise de 
Sistemas. 

Experiência na 
inspeção, 
avaliação in loco, 
inclusive com 
avaliação dos 
Sistemas e 
elaboração de 
Laudos Técnicos 
de Trabalho 
Ininterrupto para 
o MTE; 
Experiência no 
uso dos Sistemas 
RAIS/CAGED 
do MTE; 
Experiência na 
elaboração de 
Laudos de 
Drawback para o 
Setor Têxtil; 
Experiência com 
ensaios de 
controle de 
qualidade e 
análises de 
rotina, incluindo 
domínio 
conceitual e 
teórico de ensaios 
têxteis, solidez da 
cor de têxteis e 
de intemperismo; 
Experiência na 
elaboração de 
Relatórios 
Técnicos de 
Ensaios 
Especializados 
Têxteis, Ensaios 
Laboratoriais 
Têxteis e 
Pareceres 
Técnicos Têxteis 
baseados na 
expertise 
profissional; 
Experiência no 
Treinamento e 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Domínio no 
uso das 
ferramentas 
VB.Net/ 
DotNet/ 
ERWIN e 
banco de 
dados SQL/ 
MySQL. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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Avaliação 
Técnica de 
profissionais 
têxteis; 
Experiência na 
acreditação de 
novas 
Metodologias de 
Ensaios e 
Análises 
Laboratoriais no 
INMETRO. 
Experiência na 
Gestão de 
Sistema da 
Qualidade. 

1451 Pesquisador I Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda 

Superior 
Completo em 
Engenharia  
Mecânica ou 
Engenharia 
Elétrica. 

Experiência em 
ensaios de 
controle de 
qualidade e 
análises de 
rotina, incluindo 
conhecimentos 
de ensaios 
elétricos, ensaios 
térmicos e 
ensaios 
mecânicos, 
preferencialment
e, mas não 
obrigatoriamente, 
na área de 
equipamentos de 
proteção 
individual. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

142 Pesquisador I Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Cursando 
Mestrado em 
saneamento 
ambiental. 

Experiência em 
tecnologias para 
tratamento de 
água e esgoto 
com foco na 
qualidade da 
água e na 
sustentabilidade 
ambiental; 
Experiência em 
métodos para 
sistemas não 
convencionais de 
abastecimento de 
água condominial 
e de tratamento 
de efluentes 
domésticos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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366 Pesquisador I Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Cursando 
Mestrado na 
área correlata a 
gestão e 
tecnologia na 
construção de 
edifícios. 

Experiência em 
trabalhos 
relativos à 
qualificação de 
produtos, 
desempenho e 
avaliação técnica 
de novos 
produtos e 
sistemas 
construtivos, 
inspeções de 
obras e 
programas da 
qualidade na 
construção 
habitacional. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

975 Pesquisador I Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Cursando 
Mestrado em 
Engenharia 
Civil. 

Experiência em 
ensaios de 
comportamento 
ao fogo de 
materiais para a 
construção civil. 
 

Domínio em 
AutoCAD e 
no uso de 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1157 Pesquisador II Atendimento a 
Micro, Pequena 
e Média 
Empresa. 

Superior 
Completo em 
Engenharia da 
Produção ou 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Elétrica ou 
Engenharia 
Metalúrgica. 

Experiência na 
área industrial e 
tecnológica. 
Experiência em 
resolução e 
gerenciamento de 
problemas 
multisetoriais e 
multidisciplina-
res. Experiência 
de atuação em 
chão-de-fábrica, 
principalmente 
de MPME. 
Experiência em 
negociação com 
empresas. 
Experiência de 
apresentação em 
eventos de 
exportação e 
correlatos com o 
trabalho. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

730 Pesquisador II Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Elétrica.Mestra
do em 
Engenharia 
Elétrica - 
Potência / 
Máquinas / 
Energia / 
Telecomunicaç
ões. 

Experiência na 
elaboração de 
softwares de 
modelamento 
numérico de 
campos eletro-
magnéticos; 
Experiência  com 
a formulação de 
elementos finitos 
ou elementos de 
fronteira 
aplicados a 
engenharia 
elétrica. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet; 
Compilador 
C++ e 
Plataforma 
MatLab. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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807 Pesquisador II Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica.Mestr
ado em 
Engenharia. 
Área de 
Concentração: 
Mecânica ou 
Mecatrônica. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de ensaios 
dinâmicos de 
fadiga em 
equipamentos 
mecânicos; 
Experiência em 
modelagem de 
estruturas 
metálicas para 
análise de 
tensões; 
Experiência em 
simulação de 
dinâmica 
veicular. 

Domínio no 
uso de 
MatLab, C, 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1129 Pesquisador II Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos. 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Naval ou 
Engenharia 
Mecatrônica. 
Mestrado em 
Modelamento e 
Análise de 
Sistemas 
Mecânicos por 
Elementos 
Finitos. 

Experiência  em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
no modelamento 
e análise por 
elementos finitos 
de grandes 
estruturas; 
Experiência  em 
instrumentação e 
validação de 
modelos de 
grandes 
estruturas; 
Experiência na 
análise de fadiga 
de componentes 
mecânicos; 
Experiência na 
análise de 
sistemas 
mecânicos não 
lineares. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
Softwares de 
Modelament
o e Cálculo 
por 
Elementos 
Finitos. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

310 Pesquisador II Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Elétrica ou 
Mecânica ou 
Mecatrônica. 
Mestrado em 
Engenharia 
Elétrica, 
Mecânica ou 
Mecatrônica. 

Experiência na 
aplicação de 
instrumentação 
para a medição e 
controle de 
processos 
industriais ou de 
medição de 
petróleo e gás; 
Conhecimentos 
na utilização de 
protocolos de 
comunicação 
Fieldbus, Hart, 
Profibus e 
similares. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
o de 
linguagem de 
programação 
de baixo e 
alto nível e 
MatLab. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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835 Pesquisador II Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Química.Mestra
do em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Química. 

Experiência em 
atividades 
técnicas de 
laboratório de 
metrologia e/ou  
em engenharia de 
aplicações ou de 
processo 
(químico, 
alimentício, 
petro- 
químico, gases, 
etc.),; 
Experiência no 
gerenciamento de 
projetos e 
liderança de 
equipe. 

Domínio no 
uso de 
linguagens 
de 
programação, 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet.  

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1199 Pesquisador II Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Elétrica.Mestra
do em 
Engenharia 
Mecânica, 
Engenharia 
Química, 
Engenharia 
Elétrica ou 
Engenharia de 
Petróleo. 

Experiência na 
especificação, 
operação e 
calibração de 
instrumentação 
de medição e 
controle de 
processos 
industriais. 
Experiência no 
gerenciamento de 
projetos e 
coordenação de 
equipes. 

Domínio em 
programação 
e de 
configuração 
de softwares 
utilizados em 
instrumentaç
ão de 
medição e 
controle de 
processos. 
Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1031 Pesquisador II Centro de 
Metrologia em 
Química 

Superior 
Completo em 
Química.Mestra
do em Química, 
Meio 
Ambiente. 

Experiência  no 
desenvolvimento 
de pesquisas de 
caracterização de 
materiais nas 
áreas de química 
analítica clássica, 
instrumental 
inorgânica e 
ambiental. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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856 Pesquisador II Centro de 
Tecnologia da 
Informação, 
Automação e 
Mobilidade. 

Superior 
Completo em 
Ciência da 
Computação ou 
Sistemas de 
Informação ou 
Engenharia da 
Computação ou 
Análise de 
Sistemas com 
curso de 
duração mínima 
de 3 (três) 
anos.Desejável 
Mestrado em 
Engenharia da 
Computação. 

Experiência em 
pesquisas que 
envolvam 
desenvolvimento 
de software; 
Experiência em 
coordenação de 
equipes de 
software e de 
levantamento de 
campo; 
Experiência em 
levantamento de 
requisitos e 
processos; 
Experiência em 
pesquisa com 
sistemas ITS 
(Sistemas 
Inteligentes de 
Transporte), com 
ênfase em centros 
de informações 
aos usuários de 
transporte 
(TTIC), incluindo 
conhecimento de 
sua 
operacionalidade, 
recursos e 
integração; 
Participação no 
desenvolvimento 
de aplicações de 
integração de 
sistemas ITS, 
utilizando a 
modelagem RM-
ODP (Reference 
Model for Open 
Distributed 
Processing - 
ISO/IEC 10746 e 
19793); 
Experiência em 
implantação de 
sistema de 
qualidade de 
software. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

303 Pesquisador II Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Mestrado 
em Engenharia  
Civil com 
ênfase em 
reciclagem de 
materiais p/ 
construção 
civil.  
Doutorado em 
tecnologia de 
concreto com 
ênfase na 
reciclagem de 
materiais para 
construção 
civil. 

Experiência na 
participação em 
projetos de 
P&D&I e 
serviços 
tecnológicos com 
focos em 
materiais de 
construção civil e 
reciclagem de 
resíduos de 
construção e 
demolição; 
Experiência em 
reciclagem de 
materiais para 
construção civil. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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317 Pesquisador II Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Mestrado 
de Engenharia 
Civil com 
ênfase em 
estruturas 
.Desejável 
doutorado ou 
doutorado em 
andamento na 
área de 
estruturas de 
Engenharia 
Civil 

Experiência na 
modelagem 
matemática de 
estruturas de 
obras civis e em 
cálculo de 
estruturas de 
concreto ou 
metálicas; 
Experiência em 
engenharia civil 
com ênfase em 
estruturas  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
o de Autocad 
e de uma 
linguagem de 
programação 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

653 Pesquisador II Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Geologia ou 
Engenharia 
Civil.Mestrado 
em Geotecnia 
.Desejável 
Doutorado ou 
doutorado em 
andamento em 
geotecnia. 

Experiência em 
laboratório de 
mecânica das 
rochas e em 
estudo de tensões 
de maciços 
rochosos e em 
geotecnia. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1479 Pesquisador II Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química, 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia de 
Materiais.Mestr
ado em 
Engenharia 
Química,  
Engenharia de 
Materiais ou 
Química. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas na 
área de 
processamento 
ou aplicação de 
novos materiais 
poliméricos 
nanoestruturados; 
Experiência no 
desenvolvimento 
de novos 
processos 
produtivos e de 
novos materiais, 
com ou sem 
reforço; 
Experiência na 
avaliação de 
resultados de 
técnicas de 
caracterização. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1507 Pesquisador II Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química, 
Engenharia  
Química ou 
Engenharia de 
Materiais.Mestr
ado em 
Química, 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia de 
Materiais. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas em  
processos 
catalíticos, 
catalisadores e 
eletrocatalisadore
s utilizados na 
indústria 
química, de 
geração de 
energia, ou ainda 
em suportes 
nanoestruturados; 
Experiência em 
cinética química 
e na avaliação de 
processos; 
Experiência na 
caracterização e 
avaliação de 
catalisadores.   

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1528 Pesquisador II Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Metalúrgica ou 
Engenharia de 
Materiais ou 
Engenharia 
Mecânica.Mestr
ado em 
Engenharia 
Metalúrgica, 
Engenharia de 
Materiais ou 
Engenharia 
Mecânica. 

Experiência com 
atividades de 
pesquisa ou 
atividades de 
desenvolvimento 
de produtos e 
processos na área 
de metalurgia. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os de 
métodos 
numéricos. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

457 Pesquisador II Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais. 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Florestal ou 
Engenharia 
Ambiental.Curs
ando Mestrado 
em Ciências 
Florestais com  
ênfase em 
Economia, 
Economia 
Florestal ou 
Economia 
Ambiental 

Experiência nos 
levantamentos e 
prospecção de 
mercado de 
produtos 
florestais, análise 
econômica de 
operações 
florestais, 
inventário e 
valoração de 
produtos e 
serviços 
florestais. 

Domínio no 
uso de  editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação,  
correio 
eletrônico e 
internet . 
Aplicativos 
estatísticos e 
econômico-
financeiros. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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506 Pesquisador II Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais.  

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil ou 
Engenharia 
Florestal ou 
Engenharia de 
Materiais.Mestr
ado em Ciência 
e Tecn. de 
Madeiras/Ciênc
ias Florestais ou 
em Ciência de 
Materiais 

Experiência no 
desenvolvimento 
e pesquisas na 
área de painéis 
compostos, 
adesão em 
madeira, 
acabamento de 
superfície de 
madeira, cálculo 
estrutural e 
nanotecnologia 
de produtos 
florestais.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Elaboração 
de desenhos 
em 2D e 3D. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1248 Pesquisador II Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda 

Superior 
Completo em 
Tecnologia 
Têxtil ou 
Superior 
Completo em 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Têxtil. 
Mestrado em 
Tratamentos 
químicos/bioquí
micos/enzimáti
cos em 
materiais 
celulósicos. 

Experiência em 
pesquisa com 
fibras têxteis 
naturais e seus 
tratamentos 
químicos/bioquí
micos/enzimático
s e solidez da cor 
de têxteis. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

590 Pesquisador II Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Mestrado 
em Engenharia 
Civil com 
ênfase em 
Construção 
Civil. 

Experiência na 
realização de 
avaliação de 
desempenho de 
sistemas 
construtivos 
inovadores, 
vistorias técnicas 
de conjuntos 
habitacionais, 
formulação de 
procedimentos de 
manutenção e 
restauro de 
edifícios, 
desenvolvimento 
de programas da 
qualidade em 
construções. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

597 Pesquisador II Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Mestrado 
em Engenharia 
Civil com 
ênfase em 
construção civil 
( construção de 
edifícios e 
correlatos) 

Experiência na 
montagem de 
dispositivos de 
ensaio, no 
planejamento e 
na realização de 
ensaios de 
laboratório e de 
campo em 
componentes 
construtivos, em 
assistência 
técnica na área de 
esquadrias e 
peles de vidro, 
atuação em 
programas da 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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qualidade de 
produtos, 
incluindo revisão 
de normas 
técnicas, gestão 
técnica, 
amostragens em 
fábricas e 
coordenação de 
avaliações 
técnicas. 

814 Pesquisador III Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica.  

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Naval.Desejáve
l Doutorado em 
Engenharia 
Naval. 

Experiência na 
área de ensaios 
relacionados com 
fluidos; 
Experiência em 
estudos 
experimentais 
com modelos em 
escala reduzida; 
Experiência em 
coordenação 
técnica de 
projetos de 
pesquisa, 
desenvolvimento 
e inovação; 
Participação em 
estudos de 
simulação 
numérica de 
escoamentos 
(CFD). 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet, 
MatLab, 
software de 
CAD, 
utilização de 
software de 
CFD (Ansys-
CFX, Fluent 
ou similar). 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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989 Pesquisador III Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Naval ou 
Engenharia de 
Materiais.Dout
orado em 
Engenharia 
Mecânica. 

Experiência em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
de estruturas 
leves em 
materiais 
compósitos; 
Experiência em 
modelamento e 
simulação de 
estruturas, 
estruturas 
inteligentes; 
Experiência em 
projeto otimizado 
de estruturas; 
Experiencia em 
processos de 
fabricação de 
estruturas de 
materiais 
compósitos; 
Experiência em 
métodos de 
ensaios não-
destrutivos de 
estruturas em 
materiais 
compósitos. 

Domínio no 
uso de 
softwares de 
simulação e 
de elementos 
finitos; 
Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1094 Pesquisador III Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Naval ou 
Engenharia 
Mecatrônica.Do
utorado em 
Engenharia 
Mecânica. 

Experiência em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
no modelamento 
e simulação de 
sistemas 
dinâmicos multi-
corpos; Projetos 
de dinâmica 
veicular; 
Experiência em 
instrumentação e 
validação de 
modelos multi-
corpos; Cálculo 
estrutural por 
elementos-
finitos; Análise e 
predição de 
fadiga dos 
materiais. 

Domínio no 
uso de 
softwares de 
modelamento 
e simulação 
dinâmica 
multi-corpos; 
Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1213 Pesquisador III Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica.Mestr
ado  em 
Engenharia 

Experiência de 
campo 
relacionada à 
aplicação de 
instrumentação 
na medição e 
controle de 
processos 
industriais ou na 
medição de 
petróleo e gás 
natural; 
Experiência em 
avaliação de 
incertezas de 
medição aplicada 
à indústria do 
óleo e gás 
natural; 
Experiência  na 
coordenação de 
equipes de 
técnicos e 
engenheiros em 
serviços de 
inspeção de 
sistemas de 
medição para 
operadoras do 
segmento de 
petróleo e gás 
natural. 

Domínio em 
programação 
e em 
configuração 
de softwares 
utilizados em 
instrumentaç
ão; Domínio 
no uso de 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

758 Pesquisador III Centro de 
Metrologia 
Mecânica e 
Elétrica 

Superior 
Completo em 
Tecnologia 
Mecânica ou 
Mecatrônica 
ouSuperior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica ou 
Bacharelado 
Completo em 
Física.Mestrado 
em Engenharia 
Mecânica ou 
Mecatrônica.De
sejável 
Doutorado em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Mecatrônica. 

Experiência em 
desenvolvimento 
de pesquisa na 
área de 
metrologia 
dimensional; 
Experiência em 
coordenar 
equipes. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1668 Pesquisador III Centro de 
Tecnologia da 
Informação, 
Automação e 
Mobilidade 

Superior 
Completo em 
Ciência da 
Computação ou 
Sistemas de 
Informação ou 
Engenharia 
Elétrica ou 
Engenharia 
Eletrônica ou  
Engenharia da 
Computação ou 
Tecnólogo em 
Processamento 
de Dados com 
curso de 
duração mínima 
de 3 (três) 
anos.Doutorado 
em Ciência da 
Computação ou 
Engenharia da 
Computação 

Experiência na 
área de 
informática; 
Experiência em 
especificação de 
arquitetura de 
sistemas 
computacionais, 
incluindo 
hardware, 
software e redes 
de comunicação; 
Experiência em 
coordenação de 
projetos de TIC, 
utilizando os 
conceitos do 
PMI; Experiência 
em levantamento 
de requisitos e 
processos; 
Experiência com 
sistemas ITS 
(Sistemas 
Inteligentes de 
Transporte), 
incluindo 
conhecimento de 
sua 
operacionalida-
de, recursos e 
integração tanto 
para os sistemas 
de coleta 
eletrônica de 
pagamentos 
quanto para os 
equipamentos de 
apoio à operação 
dos sistemas de 
transportes 
viários; Ser 
especialista na 
proposição de 
arquiteturas de 
sistemas 
computacionais 
distribuídos, 
utilizando o RM-
ODP (Reference 
Model for Open 
Distributed 
Processing - 
ISO/IEC 10746 e 
19793). 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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240 Pesquisador III Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Civil.Doutorad
o em 
Engenharia 
Civil com 
ênfase em 
estruturas . 

Experiência em 
modelagem 
matemática de 
estruturas de 
obras civis e 
cálculo de 
estruturas de 
concreto ou 
metálicas; 
Experiência em 
Engenharia Civil 
com ênfase em 
estruturas. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
os básicos de 
AutoCad e 
de uma 
linguagem de 
programação 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1402 Pesquisador III Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Química.Douto
rado em 
Engenharia 
Química, 
Engenharia de 
Materiais ou 
Química. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas na 
área de síntese de 
materiais 
poliméricos 
funcionalizados e 
técnicas de 
polimerização; 
Experiência em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
de técnicas de 
microencapsulaçã
o de princípios 
ativos para 
liberação 
controlada, 
incluindo 
caracterizações 
por técnicas 
avançadas e 
interpretação dos 
resultados.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1409 Pesquisador III Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Química ou 
Engenharia 
Quimica ou 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia de 
Materiais.Dout
orado em 
Química, 
Engenharia 
Química, 
Engenharia de 
Materiais ou 
Engenharia 
Mecânica. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas na 
área de 
processamento e 
aplicação de 
novos materiais 
compósitos de 
base polimérica, 
plásticos, 
borrachas e 
novos materiais 
de reforço, 
incluindo a 
compatibilização 
da interface 
polímero-
material de 
reforço, 
caracterizações 
por técnicas 
avançadas e 
interpretação de 
resultados. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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1458 Pesquisador III Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Química.Douto
rado em 
Engenharia de 
Bioprocessos 
ou 
Biotecnologia 
ou 
Enzimologia. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de pesquisas 
voltadas à 
produção de 
enzimas de 
interesse 
industrial, uso de 
enzimas para 
hidrólise de 
biomassa e 
produção de 
biocombustíveis; 
Experiência em 
projetos de 
biorreatores para 
uso em escalas de 
bancada e piloto. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

527 Pesquisador III Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Engenharia ou 
Economia ou 
Administração 
de 
Empresas.Desej
ável 
Especialização 
em Risk 
Assessmente ou 
Risk 
Management 
(MBA).Desejáv
el Doutorado na 
área de 
Gerenciamento 
de 
Risco/Análise 
de Risco. 

Experiência em 
cargos gerenciais 
como analista de 
risco e/ou gestor 
de risco em 
empresas 
privadas e firmas 
de consultoria. 
 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os de 
aplicativos/ 
ferramentas 
de gestão de 
riscos. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

1367 Pesquisador III Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica ou 
Engenharia 
Mecatrônica.De
sejável 
Doutorado em 
áreas 
vinculadas à 
engenharia 
automotiva. 

Experiência 
(desejável) 
significativa no  
desempenho das 
funções da vaga. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet;  É 
desejável o 
conheciment
o de uma 
linguagem de 
programação 
e de 
ferramentas 
como por 
exemplo 
MatLab.  

Inglês nível 
intermediário. 

1   
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681 Pesquisador III Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Superior 
Completo em 
Engenharia 
Elétrica.Especia
lização em 
Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho.Douto
rado em 
Engenharia 
Elétrica, 
Mecânica ou 
Civil. 

Experiência na 
área de segurança 
contra incêndio e 
explosões; 
Experiência em 
detecção e alarme 
de incêndio; 
Experiência na 
implantação de 
sistemas e em 
avaliações 
laboratoriais e de 
campo de 
sistemas controle 
e automação; 
Experiência em 
normalização nas 
áreas de 
segurança contra 
incêndios e 
explosões; 
Experiência com 
a implantação de 
sistemas da 
qualidade em 
laboratórios 
seguindo os 
preceitos da 
NBR/ISO 17025. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

1   

2102 Pesquisador III Política 
Industrial e 
Tecnologia 

Superior 
Completo em 
Economia.Dout
orado em 
Economia, 
Política  
Industrial, 
Economia 
Internacional, 
Política C&T, 
Organização 
Industrial, 
Engenharia de 
Produção, 
Gestão 
Tecnológica, 
Gestão 
Inovação 
Tecnológica ou 
Gestão 
Estratégica. 

Experiência em 
coordenação ou 
gerenciamento de 
projetos e estudos 
em ao menos 
uma das 
seguintes áreas: 
política industrial 
e de ciência e  
tecnologia, 
organização 
industrial, 
economia 
internacional, 
gestão da  
inovação 
tecnológica e 
gestão de 
projetos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
intermediário. 

2   

2011 Técnico de 
Administração 

Gestão do 
Patrimônio 

Ensino Médio 
Completo. 

Experiência de 6 
(seis) meses. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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2018 Técnico de 
Administração 

Gestão do 
Patrimônio 

Ensino Médio 
Completo.Ensin
o Técnico 
Completo em 
Eletroeletrônica 
ou Ensino 
Médio 
Completo com  
Senai ou 
Equivalente. 

Experiência de 6 
(seis) meses. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1955 Técnico de 
Administração 

Orçamento e 
Custos/ 
Contabilidade e 
Finanças 

Ensino Técnico 
Completo em 
Administração 
de Empresas ou 
Contabilidade. 

Experiência de 6 
(seis) meses. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

3 1 

1997 Técnico de 
Segurança do 
Trabalho 

Gestão do 
Patrimônio 

Ensino Técnico 
Completo em 
Segurança do 
Trabalho e de 
Mecânica Geral 
e Refrigeração. 

Experiência 
profissional no 
cargo. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1857 Técnico de 
Sistemas 

Tecnologia da 
Informação 

Ensino Técnico 
Completo em 
Computação ou 
Redes ou 
Programação de 
Computadores. 

Experiência no 
desempenho das 
funções da vaga. 

Domínio no 
uso de 
Sistemas 
operacionais: 
windows e 
linux; 
Ferramentas 
administrativ
as: MS-
Office, 
Outlook, 
Exchange, 
Project. 
Redes de 
computadore
s: arquitetura 
física e 
lógica; 
Segurança de 
dados: anti-
virus, ant-
spams, 
firewall; 
Hardware: 
cabeamento, 
hubs, acess 
point, 
wireless, 
CPUs, no-
breaks; 
Linguagens 
de 
programação
: ASP, 
HTML, Java, 
MS-.Net,  
Visual 
Basic.; 
Bancos de 
dados: MS-

Inglês nível 
básico. 

1 1 
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Acces. SQL-
Server, My-
SQL; 
Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

1591 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Eletrotécnica 
ou Eletrônica. 

Experiência em 
ensaios de 
equipamentos 
elétricos / 
eletrônicos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1605 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Mecânica. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de ensaios 
laboratoriais; 
Experiência na 
montagem/desmo
ntagem de 
dispositivos de 
ensaios 
dinâmicos e 
estáticos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1647 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Mecânica ou 
Projetos ou 
Mecânica de 
Precisão. 

Experiência 
como técnico ou 
estagiário; 
Desejável 
habilitação para 
conduzir 
empilhadeira. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Compartilha
mento de 
arquivos via 
rede; 
Familiaridad
e com 
programas de 
aquisição 
eletrônica de 
dados e 
softwares de 
controle de 
equipamento
s de ensaio. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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1717 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Química ou 
Mecânica ou 
Metalurgia. 

Experiência em 
laboratório de 
corrosão e 
proteção, 
especificamente 
na execução de 
ensaios tais 
como: ensaios 
acelerados de 
corrosão (câmara 
de névoa salina, 
umidade e 
dióxido de 
enxofre, ensaios 
de imersão), 
caracterização de 
revestimentos 
(determinação de 
espessura, 
verificação da 
uniformidade e 
aderência, 
determinação de 
cor e brilho de 
tintas, 
viscosidade e teor 
de sólidos em 
tinta líquida, 
exames 
metalográficos). 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

709 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Ensino Médio 
Completo. 

Experiência em 
montagem e 
instalação de 
instrumentos e 
equipamentos 
para ensaios 
laboratoriais e/ou 
de campo. 
Experiência na 
realização de 
serviços de 
calibração de 
medidores de 
pressão, 
temperatura e de 
velocidade do ar 
em túnel de 
vento. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica 
Excel, 
Access, 
correio 
eletrônico e 
Internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

737 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Metrologia em 
Quimica 

Ensino Médio 
Completo.Ensin
o Técnico 
Completo em 
Química. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

2   
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247 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Técnico 
Completo em 
Construção 
Civil ou 
Edificações. 

Experiência na 
área de estruturas 
de Engenharia 
Civil, incluindo 
ensaios  
laboratoriais e em 
campo. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
os básicos de 
AutoCad. 

Inglês nível 
básico. 

1   

394 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Médio 
Completo.  

Experiência em 
laboratório de 
caracterização 
físico-mecânica 
de materiais de 
construção civil, 
com foco em 
ensaios de 
cimento Portland 
e cal hidratada; 
Experiência 
técnico 
profissional em 
edificações ou 
construção civil.     

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

415 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Médio 
Completo. 

Experiência em 
laboratório de 
caracterização 
físico-mecânica 
de materiais de 
construção civil, 
com foco em 
ensaios de 
cimento Portland 
e cal hidratada; 
Experiência em 
edificações ou 
construção civil. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

667 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Médio 
Completo. 
Desejável 
Ensino Técnico 
em Edificações 
ou Construção 
Civil. 

Experiência 
técnico 
profissional em 
edificações,const
rução civil. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Domínio de 
Auto CAD 
em projetos 
de 
engenharia. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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1689 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Química. 

Experiência em 
serviços 
tecnológicos na 
área de 
cromatografia 
líquida e gasosa, 
incluindo 
implementação e 
adaptação de 
metodologias e 
acompanhamento 
de ensaios. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1738 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Metalurgia. 

Experiência em 
atividades de 
pesquisa ou em 
atividades de 
desenvolvimento 
de produtos e 
processos na área 
de metalurgia. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

884 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais  

Ensino Médio 
Completo. 
Desejável 
Ensino Técnico 
em Edificações, 
Florestal ou 
Meio 
Ambiente. 

Experiência na 
área de controle 
de pragas e/ou 
tratamento de 
madeiras. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
o em 
elaboração 
de desenhos 
em 2D ou 
3D. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1794 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais  

Ensino Técnico 
Completo em 
Química. 

Experiência 
desejável em 
laboratório de 
ensaios, de 
preferência da 
área de celulose e 
papel. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

569 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Ensino Técnico 
Completo em 
Metalurgia. 

Experiência 
profissional na 
área. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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1192 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Ensino Técnico  
em área 
correlata 
(preferencialme
nte formação 
técnica em 
emissão de 
poluentes 
atmosféricos e 
processos 
industriais). 

Experiência 
desejável na área 
de 
instrumentação 
para 
monitoramento 
de  
processos 
industriais: 
Especificação de 
conversores, 
sensores, 
transmissores, 
transdutores; 
Configuração de 
sistemas de 
monitoramento 
de processos e 
equipamentos  
industriais 
diversos 
(reatores, 
caldeiras, fornos, 
etc.); 
Conhecimento 
dos fenômenos 
envolvidos nos 
processos 
industriais a 
serem  
monitorados em 
nível suficiente 
para especificar 
os tipos de 
sensores mais 
adequados aos 
parâmetros de 
controle 
requeridos; 
Escolha da rede 
de transmissão do 
sinal adequada; 
Realização da 
monitoração do 
processo; 
Tratamento 
estatístico dos 
dados 
monitorados; 
Monitoração e 
controle de 
emissões de 
poluentes 
atmosféricos em 
processos 
industriais; 
Elaboração de 
montagens 
mecânicas e 
elétricas 
necessárias ao 
monitoramento 
de processos 
industriais. 
Disponibilidade 
para viagens. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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1276 Técnico 
Especializado I 

Centro de 
Tecnologias 
Ambientais e 
Energéticas 

Ensino Técnico 
Completo em 
Automobilística
. 

Experiência no 
desempenho das 
funções da vaga. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet;  É 
desejável o 
conheciment
o de 
softwares de 
controle de 
equipamento
s utilizados 
em ensaios 
de motores, 
como por 
exemplo o 
PUMA. 

Inglês nível 
básico. 

1   

618 Técnico 
Especializado I 

Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Ensino Técnico 
Completo em 
Edificações ou 
Construção 
Civil. 

Experiência na 
realização de 
ensaios 
mecânicos e de 
estanqueidade em 
paredes e 
caixilhos; 
Experiência em 
ensaios 
mecânicos e de 
desgaste em 
produtos para 
construção de 
edificações. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

156 Técnico 
Especializado I 

Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Ensino Técnico 
Completo em 
Eletrônica 

Experiência em 
ensaios para 
avaliar 
características de 
aparelhos 
destinados ao 
aquecimento de 
água em 
edifícios, 
realizados no 
âmbito do 
Programa 
Brasileiro de 
Etiquetagem do 
INMETRO. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1073 Técnico 
Especializado II 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica  

Ensino Técnico 
Completo em 
Mecânica ou 
Mecatrônica. 

Experiência em 
operação de 
robôs.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico, 
internet e 
Softwares de 
CAD.  

Inglês nível 
básico. 

1   
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1521 Técnico 
Especializado II 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Eletrônica. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de projetos de 
extensometria; 
Instrumentação e 
medição de 
parâmetros 
físicos, elétricos 
e mecânicos; 
Experiência na 
montagem de 
placas de 
circuitos 
integrados; 
Experiência na 
operação de 
controladores de 
Sistema MTS de 
ensaios 
dinâmicos de 
fadiga. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônio e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1465 Técnico 
Especializado II 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Instrumentação 
Eletro-
mecânica. 

Experiência 
prática como 
técnico na 
aplicação de 
instrumentação 
de medição e 
controle de 
parâmetros de 
processos 
industriais 
(pressão, 
temperatura, 
vazão). 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1682 Técnico 
Especializado II 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Instrumentação 
ou Mecânica ou 
Eletrônica ou 
Eletrotécnica. 

Experiência em 
laboratório de 
metrologia 
(vazão, pressão, 
dimensional ou 
temperatura). 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

2   

1136 Técnico 
Especializado II 

Centro de 
Metrologia em 
Quimica 

Ensino Técnico 
Completo em 
Química. 

Experiência em 
laboratórios de 
química analítica. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

254 Técnico 
Especializado II 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Técnico 
Completo em 
Construção 
Civil ou 
Edificações. 

Experiência na 
área de estruturas 
de Engenharia 
Civil, incluindo 
ensaios  
laboratoriais e em 
campo; 
Experiência 
técnico 
profissional em 
Engenharia civil, 
estruturas. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
os básicos de 
AutoCad. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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324 Técnico 
Especializado II 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Técnico 
Completo em 
Edificações ou 
Construção 
Civil . 

Experiência em 
ensaios de 
caracterização 
físico-mecânica e 
de desempenho 
de materiais de 
construção civil, 
com foco em 
materiais de 
reparo e de 
revestimentos; 
Experiência em 
edificações ou 
construção civil. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1696 Técnico 
Especializado II 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Química ou de 
Materiais. 

Experiência na 
atuação em 
projetos de 
pesquisa nas 
áreas de 
microencapsu-
lação e secagem 
por spray, 
sistemas de 
reação e/ou de 
cristalização; 
Experiência em 
técnicas de 
caracterização de 
produtos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

912 Técnico 
Especializado II 

Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda 

Ensino Técnico 
Completo em 
Química ou 
Química Têxtil. 

Experiência em 
ensaios de 
controle de 
qualidade e 
análises de 
rotina, incluindo 
conhecimentos 
em ensaios 
têxteis, solidez da 
cor de têxteis e 
de 
intemperismo,co
nforme descrito 
na descrição da 
vaga. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1500 Técnico 
Especializado III 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Mecânica. 

Experiência no 
desenvolvimento 
de ensaios 
laboratoriais de 
fadiga; 
Experiência na 
montagem/desmo
ntagem de 
dispositivos de 
ensaios na 
bancada de teste; 
Experiência na 
manutenção de 
equipamentos 
hidráulicos e 
pneumáticos; 
Experiência na 
interpretação de 
projetos 
mecânicos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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1584 Técnico 
Especializado III 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Eletrotécnica 
ou Eletrônica. 

Experiência em 
ensaios de 
segurança ou 
desempenho de 
equipamentos 
elétricos / 
eletrônicos. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1710 Técnico 
Especializado III 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Química ou 
Mecânica ou 
Metalurgia. 

Experiência em 
laboratório de 
corrosão e 
proteção, 
incluindo ensaios 
de desempenho 
(acelerados e 
não-acelerados, 
tais como:  
ensaios em 
câmara de névoa 
salina, umidade e 
de dióxido de 
enxofre e 
ensaios de 
exposição de 
corrosão 
atmosférica), 
ensaios de 
caracterização  
(tais como: 
determinação de 
espessura, 
verificação de 
uniformidade e  
aderência, brilho 
cor de camadas 
de tintas, 
viscosidade, teor 
de sólidos 
em tinta líquida). 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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1374 Técnico 
Especializado III 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Instrumentação. 

Experiência  em 
atividades 
técnicas 
relacionadas à 
instrumentação 
aplicada à 
medição e 
controle de 
processos 
industriais ou de 
medição de 
petróleo e gás; 
Experiência em 
calibração de 
medidores de 
pressão, 
temperatura e 
parâmetros 
elétricos; 
Experiência em 
instrumentação 
dimensional; 
Experiência na 
elaboração de 
certificados e 
relatórios 
técnicos.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

4   

1423 Técnico 
Especializado III 

Centro de 
Metrologia de 
Fluidos 

Ensino Médio 
Completo. 

Experiência na 
utilização de 
instrumentação 
de medição de 
vazão, pressão e 
temperatura em 
laboratório e em 
campo; 
experiência em 
calibração 
pitométrica de 
macromedido-res 
de água em 
campo. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

765 Técnico 
Especializado III 

Centro de 
Metrologia em 
Quimica 

Ensino Médio 
Completo.Ensin
o Técnico 
Completo em 
Química. 

Experiência com 
caracterização 
aplicadas a 
combustíveis 
líquidos, sólidos, 
biocombustíveis 
e óleos 
lubrificantes 
automotivos e 
industriais; 
Experiência em 
implantação de 
metodologias de 
ensaio; 
Experiência em 
utilização de 
ferramentas 
estatísticas 
aplicadas a  
métodos de 
ensaio.  

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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1234 Técnico 
Especializado III 

Centro de 
Metrologia em 
Quimica 

Ensino Médio 
Completo.Ensin
o Técnico 
Completo em 
Química. 

Experiência em 
análise 
inorgânica de 
ligas 
siderúrgicas, 
ferros fundidos, 
aços técnicos 
padronizados; 
Experiência em 
análise 
inorgânica de 
metais de alta 
pureza (fero, 
silício e cobre), e 
de ligas não 
siderúrgicas 
(bronzes); 
Experiência em 
análise 
inorgânica de 
minérios de ferro, 
de manganês, e 
de bauxitos; 
Experiência em 
participação em 
processo de 
produção de 
materiais de 
referência 
certificados de 
ligas metálica e 
de minérios de 
ferro. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1416 Técnico 
Especializado III 

Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda 

Ensino Técnico 
Completo em 
Química ou 
Química 
Industrial ou 
Química Têxtil. 

Experiência em 
ensaios de 
controle de 
qualidade e 
análises de 
rotina, incluindo 
conhecimentos 
em ensaios 
têxteis, solidez da 
cor de têxteis e 
de intemperismo, 
conforme 
descrição da 
vaga. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

4   

1444 Técnico 
Especializado III 

Centro 
Tecnológico da 
Indústria da 
Moda  

Superior 
Completo em 
Química 
Industrial. 

Experiência na 
execução de  
ensaios de 
controle de 
qualidade (fisíco-
mecânicos e 
químicos) e 
análises de 
rotina, para 
couros, calçados, 
vestimentas e 
luvas de 
proteção, com 
vivência em 
sistema de gestão 
pela norma NBR 
ISO 17025:2005. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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1101 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica  

Ensino Médio 
Completo. 

'Não exigida. Domíniono 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Softwares de 
CAD. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1115 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Engenharia 
Naval e 
Oceânica  

Ensino Médio 
Completo. 

'Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1598 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Eletrotécnica 
ou Eletrônica. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1626 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Mecânica. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1731 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Integridade de 
Estruturas e 
Equipamentos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Química ou 
Mecânica ou 
Metalurgia. 

Experiência - 
estágio na área de 
corrosão e 
proteção ou de 
metalurgia física. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

2   

121 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Técnico 
Completo em 
Edificações ou 
Construção 
Civil. 

Experiência 
técnico 
profissional em 
Edificações/ 
Construção Civil.           

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

184 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Técnico 
Completo em 
Mineração. 

Não exigida .  Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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198 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Técnico 
Completo em 
Cerâmica. 

Experiência 
técnico 
profissional em 
cerâmica. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

261 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Técnico 
Completo em 
Construção 
Civil ou 
Edificações. 

Experiência 
técnico 
profissional em 
construção civil, 
edificações.           

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

331 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Médio 
Completo. 

Experiência não 
exigida. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

373 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Técnico 
Completo em 
Edificações ou 
Construção 
Civil . 

Experiência 
técnico 
profissional em 
edificações, 
construção civil. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os básicos de 
AutoCAD. 

Inglês nível 
básico. 

1   

660 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Obras de Infra-
Estrutura 

Ensino Médio 
Completo. 
Desejável 
Ensino Técnico 
em Edificações 
ou Construção 
Civil. 

Experiência 
técnico 
profissional em 
edificações,const
rução civil. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Conheciment
os básicos de 
AutoCAD. 

Inglês nível 
básico. 

1   

1703 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Química ou de 
Materiais. 

Experiência 
desejável em 
técnicas de 
separação 
líquido-sólido. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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1745 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Processos e 
Produtos 

Ensino Técnico 
Completo em 
Cerâmica ou 
Química. 

Experiência 
desejável em 
atividades de 
pesquisa ou em 
atividades de 
desenvolvimento 
de produtos e 
processos na área 
de materiais 
particulados. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   

534 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais  

Ensino Técnico 
Completo em 
Mecânica ou 
Ensino Médio 
Completo. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
o em 
elaboração 
de desenhos 
2D e 3D. 

Inglês nível 
básico. 

1   

821 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais  

Ensino Médio 
Completo.Desej
ável Ensino 
Técnico em 
Edificações, 
Florestal ou 
Meio 
Ambiente. 

Não exigida. Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet; 
Desejável 
conheciment
o em 
elaboração 
de desenhos 
em 2D e 3D. 

Inglês nível 
básico. 

2   

1801 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro de 
Tecnologia de 
Recursos 
Florestais  

Ensino Técnico 
Completo em 
Química ou 
Mecânica ou 
Ensino Médio 
Completo. 

Experiência 
desejável em 
laboratório de 
análises químicas 
ou de ensaios  
físicos em 
materiais. 

Domínio no 
uso de editor 
de texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   
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499 Técnico 
Especializado 
Trainee 

Centro 
Tecnológico do 
Ambiente 
Construído 

Ensino Médio 
Completo. 
Desejável 
Ensino Técnico 
em Mecânica 
ou Mecatrônica. 

Experiência na 
execução de 
dispositivos 
eletro-mecânicos 
para execução de 
ensaios ou para 
execução de 
peças e 
elementos 
especiais não-
padronizados; 
Experiência no 
desenvolvimento 
de pequenas 
rotinas para 
processamento de 
dados em 
planilhas 
eletrônicas. 

Domínio em 
programação 
em 
Linguagem 
"C" e VBA- 
Autocad 3D; 
editor de 
texto, 
planilha 
eletrônica, 
apresentação, 
correio 
eletrônico e 
internet. 

Inglês nível 
básico. 

1   


