
Vaga para projeto: 24681
Local de Trabalho: Laboratório de Biologia Molecular, 

Museu Paraense Emílio Goeldi – Belém/PA
Serviço: Técnico em Biologia Molecular

Atividades:

 Validar protocolos experimentais;
 Centralizar e gerenciar protocolos experimentais de biologia molecular em uso no laboratório;

 Gerenciar o estoque de reagentes e demais materiais de pesquisa da área de biologia molecular, como 
amostras biológicas, bancos de construções gênicas, DNA, primers, kits de enzimas, vetores, entre outros;

Capacitar servidores do MPEG e alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado de programas do MPEG em 
métodos e técnicas experimentais em genética molecular, nomeadamente extração de DNA, PCR e sequenciamento de 
DNA, bem como nas tarefas de manutenção e normas de funcionamento gerais e específicas do laboratório;

 Quando solicitado, participar do aconselhamento e orientar a condução de desenhos experimentais relacionados a 
trabalhos laboratoriais em biologia molecular de servidores, alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado ligados ao 
MPEG; 

 Monitorar e manipular reagentes e produtos químicos e materiais biológicos;
 Operacionalizar técnicas como pesagem, pipetagem, autoclavagem, extração e amplificação de DNA eletroforese, 

clonagem e sequenciamento automático de DNA; 
 Elaborar pareceres, instrumentos de validação e relatórios na área de biologia molecular e afins;
 Apresentar habilidade de relacionamento e dinâmica de trabalho em equipe, além de autonomia em executar as funções 

diárias e fortes habilidades em organização nos experimentos;
 Conhecimento em inglês técnico para leitura de manuais de equipamentos, etc.;
 Ter conhecimento em aquisição de reagentes, equipamentos e materiais da área de biologia molecular;
 Solicitar cotações.

Pré-requisitos:
Ter nível superior completo com pós-graduação na área de genética e experiência comprovada em técnicas extração de DNA, 
eletroforese, reação em cadeia de polimerase, clonagem gênica, sequenciamento automático de DNA, preparo de soluções, 
preparo de meios de cultura. Ter noções em utilização e prestação de contas de recursos financeiros. 

Horário de trabalho: de 08 às 17 horas
Salário: R$ 4.632,68 
Benefícios: Vale transporte e Vale alimentação.
Quantidade de vagas: 01

Os interessados deverão encaminhar currículo para andresaoliveira@fundep.com.br e prudente@museu-goeldi.br até às
12hs do dia 13/03/2020 .

No campo “Assunto” do e-mail informar 24681 - AUXILIAR DE PESQUISA PLENO 1 (AP1)

VAGA PARA 
AUXILIAR DE 

PESQUISA PLENO 
1 (AP1) - CLT
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