EDITAL Nº 026/2018
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR (A).
O Diretor da Faculdade Horizontina - FAHOR, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo Regimento Interno, comunica a todos os interessados que estão abertas,
no período de 22 de novembro a 10 de dezembro de 2018, as inscrições para o
processo seletivo visando à contratação de Técnico de Laboratório Químico para trabalhar
nos laboratórios da Instituição, na FAHOR – Faculdade Horizontina, respeitando-se os
seguintes requisitos e especificações:
1. DO RECRUTAMENTO
1.1. O(a) candidato(a) deve apresentar:
- Formação técnica em Química, Bacharel em Biologia, Farmácia ou áreas afim;
- Preferencialmente com experiência em atividades de Laboratórios;
- Conhecimentos em informática;
- Relacionamento interpessoal.
1.2. Estar apto a desempenhar as tarefas e também possuir todos os requisitos conforme
descrição do cargo em anexo a esse edital.
2. REMUNERAÇÃO
2.1 A remuneração base do cargo está apresentada na tabela seguinte
Cargo
Remuneração base
Técnico de Laboratório Químico (20 horas
R$ 774,00 (salário base mais
semanais)
insalubridade)
2.2 Adicionais e benefícios:
2.2.1 – Plano de saúde – Instituição auxilia em 50% do valor;
2.2.2 – Plano de previdência complementar – Instituição auxilia em 50% do valor;
2.2.3 – Auxílio educação na instituição, inclusive para dependentes.
2. INTERESSADOS
2.1 Enviar e-mail para o endereço rh@fahor.com.br , informando no campo assunto para
qual cargo está se candidatando.
3. DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. O prazo de validade da seleção é de um (1) ano, contado da homologação do
resultado.
GABINETE DO DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR DA FACULDADE HORIZONTINA FAHOR, Horizontina, 22 de novembro de 2018.
Sedelmo Desbessel
Diretor da FAHOR

ANEXO 01

DESCRIÇÃO DE CARGOS

Cargo
Local:
Subordinação:
Horário
CBO Nº

Técnico de Laboratório Químico
Unidade Campus
Coordenadores dos cursos de Engenharia Química e de Alimentos
Tarde e/ou noite
3011-05

Descrição geral do cargo
- Suprir os laboratórios com os insumos necessários para o desenvolvimento das atividades,
requisitando matérias-primas e/ou auxiliares, assim como preparando soluções;
- Reproduzir fórmulas e processo desenvolvidos pelos professores e coordenadores, visando
desenvolvimento de novos produtos, reformulações e manutenção de já existentes integrantes
de projetos de pesquisa e desenvolvimento da Instituição;
- Supervisionar as prestações de serviços executadas pelos estagiários, organizando e
distribuindo tarefas;
- Interpretar resultados dos ensaios e testes, sob orientação, encaminhados para a elaboração
de laudos;
- Acompanhar e suportar aulas práticas e estágios dos laboratórios químicos e biológicos da
Instituição, conforme cronogramas de aulas das disciplinas e projetos em andamento;
- Analisar e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações,
definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão;
- Zelar pela conservação de materiais, uniformes, EPI´s e equipamentos sob sua
responsabilidade, mantendo-os em local apropriado, bem como pela ordem e limpeza do seu
local de trabalho;
- Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e equipamentos do
laboratório;
- Realizar a calibração dos equipamentos;
- Participar de programas de treinamento, quando convocado;
- Prestar rígida observância às normas e procedimentos de Qualidade, Segurança, Saúde e
Meio Ambiente da Instituição;
- Prestar rígida observância ao Código de Conduta e Confidencialidade da Instituição.
- Executar demais atividades inerentes ao setor por determinação de superior imediato.
Requisitos de experiência profissional/mental
- Formação técnica em Química ou área afim;
- Conhecimentos em informática;
- Preferencialmente com experiência em atividades de Laboratórios Químicos.

