
 

 

Engenheiro Mecânico 

A FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - sediada em Belo Horizonte, no 
campus da Universidade Federal de Minas Gerais, está entre as principais instituições atuantes 
no avanço do desenvolvimento da Pesquisa, Ensino e Inovação do país! Trabalhamos com 
impacto social através da conexão entre trabalho científico produzido nos Institutos de Ciência 
e Tecnologias Brasileiras com oportunidades de mercado. 

Buscamos um Engenheiro (a) Mecânico (a) para atuar no Rio de Janeiro no estado do Rio de 
Janeiro, na fiscalização dos projetos executivos, fabricação, montagem e testes de Unidade 
Piloto de um sistema de remoção de dióxido de carbono no Instituto de Pesquisas da 
Marinha do Brasil - IPqM. 

Descrição das atividades a serem desempenhadas: 

 Fiscalização de projetos executivos, fabricação, montagem e testes da Unidade Piloto 
de um sistema de remoção de dióxido de carbono no IPqM: 
 O profissional será responsável por acompanhar e fiscalizar diariamente as 

atividades de elaboração de projetos executivos, fabricação, montagem e 
testes executados por empresa terceira; 

 Será responsável pela conferência/aprovação das medições e liberação das 
Notas Fiscais para pagamento; 

 Será responsável pela anotação do Diário de Fabricação e Montagem em 
nome da Contratante e elaboração de registro fotográfico diário da evolução 
das atividades através de relatório fotográfico; 

 Deverá garantir a execução técnica conforme previsto no Termo de Referência 
e demais anexos do edital da licitação; 

 Será o Responsável Técnico de fiscalização dos serviços, com ART registrada no 
CREA; 

 Deverá avaliar e reportar formalmente à Engenharia da FUNDEP qualquer 
alteração em projeto/especificação/cronograma/orçamento para 
formalização; 

 Será responsável pela elaboração do Termo de Referência e demais anexos, 
com base nas informações passadas pelo IPqM e as normas técnicas vigentes 
referentes à demanda em questão. 

Exigências da vaga: 

 Formação em Engenharia Mecânica; 
 Experiência em fiscalização/execução de serviços iguais ou equivalentes aos que serão 

contratados, comprovada através de atestado registrado no CREA; 
 Possuir quitação da anuidade de pessoa física vinculada ao CREA. 
 Tempo de formação igual ou superior a 10 anos. 

Regime de Contratação: RPA – Autônomo. 

 



 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Local de trabalho: IPqM – Instituto de Pesquisa da Marinha do Brasil, localizado na Rua Ipiru, 
02, Cacuia, Rio de Janeiro – RJ, 2193-095. 

Duração do contrato: Sete meses, com possibilidade de ampliação. 
Carga horária: 2 horas diárias (10 horas semanais) 
Remuneração bruta: R$2.988,56 + R$400,00 de despesa com transporte a ser incorporada na 
remuneração. 

Os interessados deverão encaminhar o currículo até o dia 10/10/2022 para o e-mail 
vagaengenhariario@gmail.com, com o título: “Vaga Eng. Mecânico IPqM”. 

 

Apoiar a transformação do conhecimento em educação, saúde, cultura, com avanço técnico-
científico e em vários outros benefícios para a sociedade. Esse é um dos nossos princípios. 


