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DESCRIÇÃO:

Sumária:
Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades da
Auxiliar nas atividades desenvolvidas nos laboratórios de apoio ao faixa II, o funcionário deve:
ensino, pesquisa e extensão envolvendo a preparação de materiais e
equipamentos, sob orientação.
Detalhada:















Prestar apoio nas atividades de ensino, pesquisa e extensão,
conforme a programação da área de atuação.

Preparar instalações/locais, equipamentos, produtos químicos, 
produtos vegetais e materiais necessários às atividades em
desenvolvimento.
Proceder a lavagem e a secagem do material de laboratório e a
limpeza de instalações e equipamentos.
Receber, preparar e distribuir materiais destinados às atividades
dos laboratórios.
Auxiliar no controle de estoque dos materiais necessários à área
de atuação, tomando as providências necessárias para sua
reposição.
Manter atualizados os arquivos de registros e documentos.
Organizar e controlar o almoxarifado.
Fazer solicitações de compras.
Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos
de biossegurança e/ou segurança do trabalho.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho.
Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais
provenientes de aulas e experimentos.
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a
critério de seu superior.

Auxiliar na preparação de soluções, pesagem de drogas e
execução de análises, com base nas especificações
determinadas pelos profissionais da área de atuação.
Operar equipamentos de baixa complexidade.
Colaborar com o treinamento dos auxiliares da faixa II de sua
área de atuação.
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REQUISITOS EXIGIDOS:

REQUISITOS EXIGIDOS:




Os da faixa II e:

12 anos de experiência na função ou,

10 anos de experiência na função e cursos específicos da
área de atuação, realizados nesse período, ou,

08 anos de experiência na função e ensino médio completo
ou equivalente.

Ensino Fundamental Completo.
Conhecimento básico de informática.

ÁREA (S) DE ATUAÇÃO: Ensino, Pesquisa e Extensão.
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