Técnico em Química

ÁREAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL:

-Laboratórios de controle de qualidade industrial (físicos, químicos e de produção).
-Indústrias químicas, petroquímicas, têxteis, alimentícias e farmacêuticas.
-Destilarias de álcool.
-Usinas de açúcar.
-Unidades de tratamento de água.
-Unidades de tratamento de efluentes.
-Laboratórios de centros de pesquisa.
-Farmácias de manipulação.

O QUE FAZ O TÉCNICO:

-Coleta amostras de matérias-primas, produtos intermediários e finais, águas e efluentes.
-Supervisiona a entrada de matérias-primas, amostras, reagentes e similares.
-Seleciona, avalia, otimiza e adequa métodos analíticos de controle da qualidade.
-Prepara amostras, instrumentos e reagentes para análises.
-Efetua análises físicas e químicas.
-Interpreta resultados de análises.
-Avalia desempenho de equipamentos.
-Realiza cálculos para obtenção de resultados de análises.
-Elabora laudos e relatórios técnicos.
-Purifica substâncias.
-Observa, comunica e registra anormalidades de equipamentos e instrumentos.
-Prepara equipamentos para a manutenção.
-Inspeciona e efetua pequenas manutenções em instrumentos, equipamentos e acessórios.
-Opera reatores, bombas e separadores.
-Faz leitura de instrumentos.
-Monitora e corrige variáveis de processo na planta piloto.
-Opera sistemas de controle e instrumentos de análise.
-Lê e interpretar variáveis de processo em sistemas de controle analógicos e digitais.
-Lê e interpretar carta de controle e as folhas de dados dos equipamentos e instrumentos de controle.
-Identifica equipamentos e acessórios.
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-Calcula dados básicos para a otimização da produção.
-Calibra e afere instrumentos e equipamentos para análises.
-Efetua observações ao microscópio.
-Elabora protocolos procedimentos e metodologias analíticas.
-Opera equipamentos de processos.
-Inspeciona recipientes de estocagem.
-Armazena, prepara e transfere produtos.
-Prepara equipamentos para a manutenção.
-Opera equipamentos de sistemas de utilidades.
-Monitora e corrige variáveis operacionais dos sistemas de utilidades.
-Opera painéis de controle em sistemas de utilidades.
-Interpreta fluxogramas de sistemas de utilidades.
-Calcula dados básicos para a otimização dos sistemas de utilidades.
-Atua nos programas de higiene industrial e de prevenção de acidentes.
-Atua em emergências operacionais.
-Opera sistemas de tratamento de efluentes.
-Utiliza os dispositivos e equipamentos de segurança de acordo com as normas vigentes.
-Trata, recicla e descarta resíduos de laboratório.
-Aplica ferramentas da qualidade.
-Trabalha em equipe.
-Comunica-se de forma clara e concisa e exerce liderança.
-Administra recursos materiais.
-Realiza análises de custos e perdas.
-Identifica as interfaces dos processos industriais na cadeia de produção.

VOCÊ DEVE GOSTAR DE:

-Conhecimentos na área de química.
-Conhecimentos tecnológicos.
-Conhecimentos na área de qualidade, custos e segurança.
-Gostar de trabalhar em equipe.
-Ter um bom relacionamento interpessoal.

MÉDIA SALARIAL:
R$ 1.500,00

DURAÇÃO DO CURSO:

04 módulos seqüenciais, com uma duração de 1800 h/a divididas em quatro semestres de 18 semanas letivas.
OBS: O estágio supervisionado de 420 horas é obrigatório.

MÉDIA DE CANDIDATOS NO VESTIBULAR 2014
O Campus Ipojuca ofereceu em 2014 36 vagas em cada turno para o curso técnico em Química. Média de candidatos
inscritos por vaga:
Manhã &ndash; 2,17
Tarde &ndash; 1,33
Noite &ndash; 3,44

http://ipojuca.ifpe.edu.br
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