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EDITAL Nº 1/2019 DE-CAU/DG-CAU/CAUCAIA-IFCE
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS PARA OS LABORATÓRIO DE
QUÍMICA GERAL E INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA

A Coordenação de Laboratório Química Geral (LQG) e Laboratório de Instrumentação Analítica
(LIA) do Instituto Federal do Ceará – Campus Caucaia, torna pública a oferta de vagas para os
Bolsistas voluntários dos laboratórios para o semestre letivo de 2019.1.

1. DAS VAGAS:

Serão oferecidas 4 (quatro) vagas, sendo 2 (duas) vagas para o turno da manhã (7h às 11h00) e 2
(duas) vagas para o turno da tarde (13h às 17h), no qual o voluntário deverá cumprir a carga
horária de 12 horas semanais.

1. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO VOLUNTÁRIO:

Seguir todas as normas e práticas de segurança;
Relatar ao técnico responsável todos os acidentes ou incidentes ocorridos no laboratório;
Manter o material e espaço físico do laboratório devidamente limpo e organizado;
Auxiliar no preparo e acompanhamento das atividades práticas de ensino, pesquisa e
extensão desenvolvidas no laboratório;
Auxiliar os técnicos em química nas atividades de cunho administrativo do laboratório.

1. DOS PRÉ-REQUISITOS:
Poderão candidatar-se às vagas de bolsistas voluntários os alunos do Curso Técnico Integrado
em Petroquímica que tenham cursado as disciplinas de Operações Básicas de Laboratório,
Química I e Química II e os alunos de Licenciatura em Química que tenham formação técnica em
química/petroquímica ou cursado as disciplinas de Química Geral e Experimental.

1. DA INSCRIÇÃO:
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O período de inscrição será das 08:00h do dia 21 de fevereiro de 2019 até às 16:00h do dia 22
de fevereiro de 2019 no Laboratório de Química.
Será indeferida a inscrição que não apresentar os pré-requisitos exigidos no item 3 e a
documentação exigida no item 4.1.

O resultado das inscrições deferidas será divulgado nos painéis informativos do bloco de ensino
no dia 26 de fevereiro de 2019.

4.1 Documentação Necessária para Inscrição

Ficha de inscrição preenchida (encontra-se anexa ao edital);
Documento impresso a partir do Sistema Q-acadêmico que conste os horários do aluno no
semestre 2019.1 (Disponível na Aba: Meus horários);
Histórico escolar atualizado.

Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado com a identificação do candidato.

1. DA SELEÇÃO:

A seleção consistirá em uma avaliação escrita e uma avaliação prática.

1. Da Avaliação Escrita:

A aplicação da avaliação escrita será às 07:30h do dia 01 de março de 2019.

O conteúdo programático consistirá nos tópicos abaixo:
Normas de segurança laboratorial;
Nomenclatura de compostos químicos;
Vidrarias e equipamentos de laboratório; e
Soluções químicas.

Os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,0 na prova teórica serão eliminados.

1. Da Avaliação Prática:
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Os candidatos aprovados na prova teórica estarão aptos a realizar a prova prática que será
realizada no laboratório às 07:30h do dia 15 de março de 2019.

1. DA CLASSIFICAÇÃO:

A nota final do candidato será calculada a partir da média aritmética das notas das avaliações
teórica e prática.

1. Critérios de Desempate:

Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios:

1° Critério: Maior nota da prova teórica;
2º Critério: Maior nota da prova prática;
3º Critério: Maior índice de rendimento acadêmico.

1. DO RESULTADO:

O resultado será divulgado no dia 22 de março de 2019 nos painéis informativos do campus.

1. Documentação dos Candidatos Aprovados:

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas deverão entregar no Laboratório de
Química, até o dia 27 de março de 2019, os seguintes documentos:

Termo de Compromisso (fornecido pelo laboratório); e
Formulário de Cadastro do Bolsista/Voluntário;

1. DA VIGÊNCIA DESTE EDITAL

Este edital tem vigência para o semestre 2019.1 podendo ser prorrogado para o semestre
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seguinte.
Caucaia, 15 de fevereiro de 2019.

Aline Santos Lima
Responsável pelo Laboratório de Instrumentação Analítica

Suzana de Oliveira Aguiar
Responsável pelo Laboratório de Química

Documento assinado eletronicamente por Joelia Marques de Carvalho, Chefe do
Departamento de Ensino, em 15/02/2019, às 15:51, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jefferson Queiroz Lima, Diretor(a)-Geral do
Campus Caucaia, em 18/02/2019, às 14:56, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0506958
e o código CRC F3513252.
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