
FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa contrata:  

Pesquisador para a área de termometria/metrologia no Centro Multiusuário de 
Termografia Científica da Universidade Federal de Minas Gerais.  

Quantidade de vagas: 01 (uma)  

Atividades: 

O bolsista terá como atividades, não se limitando a: 

1. Auxiliar no atendimento de usuários visando cumprir as metas de atendimento do 
CEMTEC; 
2. Auxiliar no atendimento a alunos, em especial visando cumprir a meta de 
atendimento de alunos em nível de pós-graduação; 
3. Auxiliar o CEMTEC na produção de material científico; 
4. Participar na escrita e criação do fluxo de processos em conformidade com a norma 
ISO 17025; 
6. Participar das pesquisas desenvolvidas pelo CEMTEC. 

Bolsa FAPEMIG (BDCTI-NÍVEL -I) – R$4.100,00 

Pré-requisitos: 

 I – Valor da bolsa: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); 
  
II – Requisitos específicos: 

a) Possuir título de doutor em área compatível com as atividades previstas 
no projeto; ou 

b) Possuir título de graduação, com no mínimo 6 (seis) anos de efetiva 
experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou 
inovação, relacionadas com as atividades do projeto. 

É desejável que o candidato(a) tenha experiência prévia de trabalho com acreditação 
de laboratórios pela ISO 17025 e/ou metrologia.  



Informações importantes:  

• Duração do projeto: 12 meses (com possibilidade de renovação).  

• Horário de trabalho: de 8:00 às 17:00 horas – Carga horária de 40h semanais 
com dedicação exclusiva ao Laboratório.  

• Prazo para envio do currículo: 20/08/22  

• Início previsto: SET/2022  

 
Os interessados devem enviar seu currículo Lattes para o endereço eletrônico 
(matheuspporto@gmail.com), com o título: [VAGA CEMTEC] – nome e sobrenome do 
candidato. O currículo lattes deve estar atualizado e a comprovação dos 06 anos de 
experiência em pesquisa ou inovação bem documentada. A seleção será realizada 
primeiramente por meio de análise eliminatória dos currículos. Os candidatos 
aprovados nesta etapa serão notificados por e-mail para marcação da entrevista.  


