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FORMULÁRIO DE ATIVIDADES EM  
AMBIENTE ORGANIZACIONAL EM CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA

Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa e extensão e de apoio ao ensino em sala de aula, 
laboratórios, oficinas, campos de experimento ou outros espaços onde ocorra a produção e a transmissão do conhecimento no 
ambiente das Ciências Exatas e da Natureza. Integram este campo as seguintes áreas, além de outras que em cada 
instituição, forem consideradas necessárias ao cumprimento dos seus objetivos: meteorologia, geologia, topografia, cartografia, 
saneamento, química, física, matemática, extração mineral, extração e refino de petróleo e gás natural, geologia, probabilidade 
estatística, ciências da computação, tecnologia da informação, astronomia, geociências, oceanografia, engenharias: civil, de 
minas, materiais e metalúrgica, elétrica, eletrônica, telecomunicações, mecânica, sanitária, química, de produção, nuclear, 
transportes, naval e oceânica, aeroespacial, biomédica e tecnologia de alimentos.

 conservação da aparelhagem de laboratório; 

SELECIONES ABAIXO AS ATIVIDADES RELACIONADAS  

 planejamento, execução, fiscalização, controle e/ou avaliação de projetos e atividades de pesquisa e extensão; 

 estudos de viabilidade, econômica, social e de impacto ambiental;

 coleta e tratamento de dados; 

 atividades em manutenção, assistência, assessoria, fiscalização, orientação, perícia e suporte técnico-  
 administrativo a projetos ou atividades; 

 preparação de material didático e científico; 

 assepsia e preparo de laboratório e dos materiais necessários ao seu funcionamento; 

 coleta e análise de materiais em geral utilizando métodos físicos, químicos, físico-químicos e bioquímicos para se 
 identificar qualitativo e quantitativamente os componentes desse material, utilizando metodologia prescrita; 

 montagem de experimentos; 

 auxilio nas análises e testes laboratoriais com registro e arquivamento de cópias dos resultados dos exames,  
 testes e análises; 

 ensaios dos materiais, testes e verificação, para comprovar a qualidade das obras ou serviços; 

 estudos e experiências de laboratórios; 

 preparação de informes sobre descobertas e conclusões; 

 manipulação dos insumos; 

 controle de estoque de material usado em laboratório; 
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 controle de qualidade de materiais, e 

 outras atividades de mesma natureza. 
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