
Engenheiro
Autônomo

Vaga para projeto: 26619– SMB
Local de Trabalho: Instituto de Pesquisas da Marinha – IPQM

Rio de Janeiro-RJ

Objeto:
Prestação de serviço de consultoria técnica para atualização e certificação do projeto do

sistema de monitoramento de baterias de Submarino, conforme requisitos da Portaria Inmetro n°
179 de 10 de maio de 2010 e das normas técnicas específicas (ABNT NBR IEC 60079).

Atividades:
1. Análise técnica do projeto do sistema de monitoramento de baterias;

2. Elaboração de documentação técnica da atividade 1, apresentando relatório técnico, o Projeto Original, as
considerações técnicas após a análise e modificações realizadas;

3. Colaboração técnica na definição de matéria-prima e componentes para o projeto com respectivos fornecedores;
4. Interlocução com Organismos de Certificação de Produtos (OCP’s);
5. Duas reuniões técnicas mensais no Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM). As reuniões devem ser planejadas em

comum acordo entre as partes com ao menos 7 (sete) dias de antecedência. Na ocasião, o contratado deverá
apresentar relatório técnico detalhado das atividades realizadas no período; e

6. Elaboração de documentação técnica constando o embasamento técnico para as soluções apresentadas da atividade
3, relatório descritivo das atividades 5 e 6 e relatório final, contendo todas as atividades desempenhadas e resultados
obtidos. O relatório deverá conter, além dos dados de identificação do contratado, a sua numeração do CREA.

O produto do serviço será de propriedade do IPqM.

Pré-requisitos:
Nível superior completo em Engenharia;
Experiência comprovada de pelo menos 15 anos com equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, em
atividades relacionadas a Produção, Inspeção, Controle e Gestão da Qualidade; e
Experiência comprovada de pelo menos 10 anos em auditorias para certificação de produtos para uso em Atmosferas
Explosivas, atuando como auditor e coordenador técnico em Organismo de Certificação de Produtos (OCP), nacionais e
multinacionais, acreditados pelo Inmetro.

Prazo para execução do serviço:
60 dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

Valor do Contrato: R$ 8.000,00.
Forma de pagamento:
1ªparcela: 15 dias
2º parcela: 60 dias, mediante a finalização do serviço.

Os interessados deverão encaminhar currículo para agpprojetos@fundep.com.br até o dia 14/10/2019.
No campo “Assunto” do e-mail informar: [26619] – Engenheiro Autônomo.
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