
 

 

Nome do Projeto: Projeto 24716*1 – Mggrafeno 2.0: Produção de grafeno a partir da esfoliação química 

de grafite natural e aplicações 

 
Nome da vaga/cargo: Técnico de Caracterização 

 

Quantidade de vagas: 01 vaga. 
 
Local de Trabalho: Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) 

 

Horário de trabalho: de 08 às 17 horas – Carga Horária de 40 h semanais 

 
Descrição das atividades a serem desempenhadas: 

 
Buscamos profissional com formação técnica ou superior em química ou área afins, para atuar em um projeto 
de Inovação Tecnológica. O profissional contratado deverá exercer atividades de pesquisa e desenvolvimento 
voltadas para o desenvolvimento e execução de metodologias e protocolos de caracterização dos produtos à 
base de grafeno puro, funcionalizado ou incorporado, principalmente por técnicas de análise térmica (TGA, 
TGA/DTA, sistema hifenado TGA-FTIR-CG-MS) e titulação potenciométrica. O profissional será selecionado de 
acordo com suas aptidões e adequação do perfil às atividades do projeto.  
 
O profissional deverá atuar junto aos demais profissionais na realização de atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, sob a orientação da equipe de pesquisadores principais do projeto. O profissional deverá 
também atuar no suporte e orientação de usuários dos laboratórios envolvidos no projeto visando manter não 
apenas um ambiente que garanta o bom funcionamento da infraestrutura, mas também a manutenção do 
controle sobre a circulação de informações sob sigilo. Entende-se por “atividades de pesquisa e 
desenvolvimento” também as atividades de revisão bibliográfica, produção de análises, estudos, relatórios, 
propostas, textos técnico-científicos apresentações, ou da produção de quaisquer outras documentações que 
se façam necessárias. Estão incluídas no escopo das atividades também 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 2.0 - PRODUCAO DE GRAFENO A PARTIR DA ESFOLICAO QUIMICA DE GRAFITE 
NATURAL E APLICAÇÕES.” 

 
 
Exigências do cargo/vaga 

 

Os profissionais devem possuir formação técnica em Química ou áreas afins, de preferência com 
experiência na realização de atividades de caracterização de materiais. Será considerado um diferencial a 
experiência comprovada na caracterização de materiais por técnicas de análise térmica e titulação 
potenciométrica. Os candidatos devem demonstrar perfil de independência, capacidade de lidar com 
desafios, alta qualificação técnico-científica e disponibilidade para morar em Belo Horizonte, MG e realizar 
viagens nacionais e/ou internacionais de curta ou média duração. 

 
Salário R$:  A combinar.  
 

 
 
 
 

 



 

 

A contratação se dará por bolsa de pesquisa, dadas as características das tarefas a serem realizadas 
pelo(a) profissional estarem intrinsecamente ligadas a um projeto de pesquisa e desenvolvimento. 

 

Os interessados deverão encaminhar os currículos com pretensão de valor da bolsa e duas cartas de 
recomendação para os e-mails: walquiria.marcondes@cdtn.br e contato@mggrafeno.com.br até o dia 09 
de junho 2021 às 17:00 horas. No título, informar nome e vaga do projeto. 

 

O processo de seleção estará ancorado na análise dos currículos e das cartas de recomendação avaliando- 
se tanto a capacitação quanto à adequação do perfil do candidato às atividades do projeto. O processo 
de seleção incluirá uma entrevista, além de outras informações a serem solicitadas a critério da comissão 
de seleção. 


