
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Cargo: ASSISTENTE DE LABORATÓRIO 

 

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

 Planejar o trabalho de apoio do laboratório e preparar vidrarias e materiais similares. 

Interpretar ordens de serviço programadas, programar o suprimento de materiais, as etapas de 

trabalho, equipamentos e instrumentos; selecionar métodos de análise; efetuar cálculos 

conforme indicações do método de análise; preencher fichas e formulários. Preparar soluções e 

equipamentos de medição e ensaios e analisar amostras de insumos e   matérias-primas.   

Proceder   à   coleta   do   material,   empregando   os   meios   e   os instrumentos 

recomendados; executar exames e outros trabalhos de natureza simples, que não exigem 

interpretação técnica dos resultados; auxiliar nas análises e testes laboratoriais; registrar e 

arquivar cópias dos resultados dos exames, testes e análises; zelar pela assepsia, conservação e 

recolhimento do material utilizado.    Organizar o trabalho conforme normas de segurança, 

saúde ocupacional e preservação ambiental. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

 

2. REQUISITOS: 

ESCOLARIDADE: Fundamental Completo 

OUTROS: Experiência de 12 meses 

 

3. ESTRUTURA DO CONCURSO: 

O concurso para este cargo constará de uma prova objetiva com 60 (sessenta) questões, cada 

uma valendo 2 (dois) pontos, num total de 120 (cento e vinte) pontos.  

A prova objetiva compreenderá: 30 questões de Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua 

Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico e Quantitativo, 5 questões de Legislação e 5 

questões de Informática); e 30 questões de Conhecimentos Específicos. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

1. Biossegurança - aspectos gerais sobre comportamento e procedimentos de segurança 

em laboratório: 1.1. Equipamentos de proteção individual e coletiva; 1.2. 
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Armazenamento e descarte de resíduos biológicos e químicos; 1.3. Principais processos 

de descontaminação de resíduos infectantes; 1.4. Prevenção e controle de acidentes no 

ambiente de trabalho; 1.5. Boas práticas de higiene do trabalho. 2. Noções básicas do 

manuseio de equipamentos, vidraria e utensílios de laboratório: 2.1. Identificação e 

reconhecimento de materiais e equipamentos básicos de laboratório; 2.2. Utilização, 

manutenção e conservação dos instrumentos; 2.3. Lavagem, desinfecção e esterilização. 

3. Ambiente laboratorial: 3.1. Limpeza e higiene; 3.2. Procedimentos padronizados para 

descarte de amostras analisadas em laboratórios; 4. Técnicas básicas e métodos 

laboratoriais: 4.1. Princípios fundamentais para o preparo de soluções, reagentes e meios 

de cultivo; 4.2. Volumetria; 4.3. Noções básicas e conceitos de química geral: ácidos, 

bases, tampões, diluições, mistura e substância, tipos de reações químicas, fenômenos 

químicos e físicos e propriedades da matéria, unidades de medidas laboratoriais; 4.4. 

Coleta e preparação de amostras biológicas. 5. Medições de pH, turbidez e condutividade 

de água e soluções. 6. Metrologia Geral; Sistema Internacional de Unidades: Unidades de 

medida; Unidades geométricas e mecânicas: Múltiplos e Submúltiplos das Unidades: 

7.Grafia dos nomes e símbolos do Sistema de Unidades; Substâncias e misturas; 

Nomenclatura química. 
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