
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: QUÍMICO 
 
CÓDIGO CBO: 2132-05 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

ESCOLARIDADE: Curso superior na área 
OUTROS: 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro do Conselho competente. Lei nº 2.800, 
de 18 de junho de 1956 cria os Conselhos Federal e Regionais de Química e 
dispõe sobre o exercício da profissão de Químico. Decreto nº 85.877 regulamenta 
a Lei nº 2.800/56.  

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, 
materiais, reagentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, 
dimensionando e solubilizando amostras; produzir substâncias; desenvolver metodologias 
analíticas; interpretar dados químicos; monitorar impacto ambiental de substâncias; 
supervisionar procedimentos químicos; coordenar atividades químicas laboratoriais. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas: 
Selecionar metodologias de análise, materiais e reagentes de análise e critérios de 
amostragem; coletar e acondicionar amostras para preservação; reduzir granulometria de 
amostras; homogenizar, quartear e dimensionar amostras; submeter amostras a 
processos químicos e físicos; medir parâmetros químicos e físico-químicos de amostras. 

Produzir substâncias: 
Especificar matérias-primas; extrair, sintetizar, concentrar, purificar e secar substâncias; 
caracterizar substâncias e produtos; estabelecer composição de produto final; assessorar 
no desenvolvimento de equipamentos; orientar processo de acondicionamento de 
produtos; estabelecer prazo de validade de produtos. 

Desenvolver metodologias analíticas: 
Pesquisar bibliografia; elaborar procedimentos analíticos; validar metodologias analíticas; 
estimar custo-benefício de metodologias analíticas. 

Interpretar dados químicos: 
Tratar dados; analisar resultados de ensaio; comparar resultados com parâmetros 
analíticos e de referência; avaliar aplicabilidade de métodos; rastrear causas de 
alterações em resultados; emitir pareceres, laudos e relatórios técnicos. 

Monitorar impacto ambiental de substâncias: 
Mensurar geração de resíduos poluentes; identificar resíduos poluentes; mensurar grau 
de toxicidade de substâncias; descartar resíduos inertes; reciclar substâncias; tratar 
resíduos químicos, físicos, biológicos e radioativos; monitorar comportamento de 
substâncias em ambiente; monitorar confinamento de substâncias tóxicas e/ou 
radioativas; descrever ações preventivas e corretivas de impacto ambiental; fiscalizar 
descarte de resíduos poluentes. 



Supervisionar procedimentos químicos: 
Definir metodologia de processos; supervisionar recepção e identificação de amostras; 
verificar procedência e características de matéria-prima; verificar condições de uso de 
equipamentos; supervisionar calibração de equipamentos e execução de ensaios; 
examinar relatórios de produção; implementar ações preventivas e corretivas; referendar 
resultados. 

Coordenar atividades químicas laboratoriais: 
Especificar equipamentos e materiais necessários; controlar entrada e saída de materiais 
e equipamentos; inspecionar uso de equipamentos de segurança. 

Utilizar recursos de informática. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional.


