
 

 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa contrata:  Técnico para trabalhar vinculado ao projeto 23945*1 – 
MGGRAFENO PRODUÇÃO DE GRAFENO A PARTIR DA ESFOLIÇÃO QUIMICA DE GRAFITE NATURAL E 
APLICAÇÕES.  
 

Quantidade de vagas: 01 

Local de Trabalho: CDTN/CNEN ou Departamento de Física/UFMG 

 

Atividades: 

O profissional deve ter capacidade para executar, de modo supervisionado ou não, atividades em escala de laboratório 
e, principalmente, em escala piloto, a saber:  

 Montagem e operação de equipamentos diversos da área de processamento de minérios;  

 Planejamento e avaliação de resultados de testes de bancada e piloto;  

 Planejar e executar ensaios de separação de fases;  

 Descrição de procedimentos operacionais;  

 Medição de propriedades físico-químicas de rotina (pH, condutividade, dentre outras);  

 Organização, identificação e despacho de amostras, seguindo procedimentos de gestão interna.  
 

Pré-requisitos: 
 
Buscamos profissional com formação superior em Engenharia de Minas, Engenharia Química, Química ou formação 
técnica em áreas afins para atuar em um projeto de Inovação Tecnológica envolvendo a produção em escala piloto de 
grafeno a partir da esfoliação química do grafite. A experiência profissional em processos de produção em escala 
comercial ou piloto na área de processamento de minérios, bem como formações complementares, serão consideradas 
como diferencial.  
 
O profissional será selecionado de acordo com suas aptidões e adequação de seu perfil técnico às atividades do projeto. 
Ele deverá dar apoio às demais atividades a cargo de outros profissionais, contribuindo para um ambiente de colaboração 
no qual haja contribuição efetiva para o conjunto das atividades do projeto. Está incluído no escopo das atividades, o 
suporte à instalação, operação e manutenção de equipamentos da infraestrutura associada ao projeto ou a projetos e 
atividades que venham a derivar do projeto “MGGRAFENO PRODUCAO DE GRAFENO A PARTIR DA ESFOLICAO 
QUIMICA DE GRAFITE NATURAL E APLICACOES”. O profissional deverá ter vínculo integral com o projeto. 
 

Horário de trabalho: de 08 às 18 horas – Carga Horária de 44 h semanais  

Regime de trabalho: A contratação se dará por bolsa de pesquisa dadas as características das tarefas a serem 

realizadas pelo (a) profissional.  

Salário: profissional deverá enviar sua pretensão salarial 

Benefícios: Não há 

 

 

Os interessados deverão encaminhar o currículo Lattes, duas cartas de recomendação para os e-mails: 
walquiria.marcondes@cdtn.br  e fernando.santos@iebt.com.br até o dia 05 de abril de 2018 às 17:00 horas. No título 
do e-mail informar nome da vaga e projeto.    

mailto:walquiria.marcondes@cdtn.br
mailto:fernando.santos@iebt.com.br

