
VAGA PARA
ENGENHEIRO

TELECOMUNICAÇÕES
RF E MICRO-ONDAS

Vaga para projeto: 26213 - MAGE Defensor Mk1A Fase 1
Local de Trabalho: Instituto de Pesquisas da Marinha,

Rua Ipiru, nº 2, Ilha do Governador-RJ

Serviço: Trabalhar em bancada com dispositivos de RF
e micro-ondas de sistemas de guerra eletrônica radar 

Descrição das atividades a serem desempenhadas: 
- Elaborar documentações técnicas;

- Realizar relatórios das atividades realizadas;        
- Desenvolver esquemas de testes utilizando componentes ativos e passivos de micro-ondas;

- Calcular balanço de potência e de ruído de sistemas de micro-ondas;    
- Projetar e simular circuitos eletrônicos;
- Confeccionar placa de circuito impresso (PCI) por meio de prototipadora da LPKF;    
- Executar ensaio de sistemas de guerra eletrônica radar em câmara anecoica;
- Caracterizar componentes de RF e micro-ondas; 
- Desenvolver técnicas de medição de sistemas de micro-ondas;
- Efetuar pedidos de cotação de componentes de RF e micro-ondas a fornecedores estrangeiros.

Exigências do cargo/vaga:
- Mestrado em Engenharia Elétrica na área de eletromagnetismo aplicado;
- Experiência mínima de 5 anos de trabalho na área de guerra eletrônica radar;
- Experiência mínima de 5 anos de trabalho com equipamentos e componentes com frequência de 
operação até micro-ondas em bancada;
- Experiência com projeto de circuitos eletrônicos até a faixa de operação de micro-ondas;
- Experiência na confecção de placas de circuito impresso (PCI) utilizando prototipadora da LPKF;
- Experiência de utilização dos programas: Labview para aquisição e apresentação de dados, Orcad para 
a fabricação de projeto de PCI, LibreOffice para elaboração de documentação técnica e ADS para simular 
componentes e sistemas na faixa de micro-ondas;
- Experiência em ensaios em câmara anecoica.

Salário: A combinar – Jornada: 40h semanais

Os interessados deverão encaminhar currículo para raylsonmartins@fundep.ufmg.br
até o dia 23/08/2018. No campo “Assunto” do e-mail informar:
[26213] – Engenheiro Telecomunicações – RF e Micro-ondas.

mailto:raylsonnartins@fundep.ufmg.br

