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2.9. declarar possuir, na data da inscrição, o requisito descri-
to no Capítulo III deste Edital;

2.10. entregar uma cópia legível de um documento de 
identidade, no prazo de validade. São considerados documentos 
de identidade: Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretárias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Polícia Militar e pela Polícia 
Federal; Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conse-
lhos de Classes que, por Lei Federal, valham como documento 
de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, 
CRC, CRM, etc; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 
como Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na forma 
da Lei nº 9.503/97;

2.11. preencher ficha de inscrição, fornecida pela Unidade 
de Ensino, na qual declara possuir as condições indicadas nos 
subitens 2.1. a 2.9. do item 2 do presente Capítulo e juntar uma 
cópia legível de um documento de identidade que contenha o 
número do Registro Geral (RG) ou, no caso de estrangeiro, do 
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);

2.12. entregar o comprovante de recolhimento do valor de 
R$ 77,72 (setenta e sete reais e setenta e dois centavos), valor 
estipulado conforme Comunicado CAT 22, de 18/12/2015, publi-
cado no DOE de 19/12/2015, correspondente à taxa de inscrição, 
do Banco do Brasil S/A (Banco 001 – Agência Governo), Agência 
nº 1897-X, Conta Corrente 100.872-2.

2.13. possuir Curriculum vitae cadastrado na Plataforma 
Lattes, do CNPq, atualizado, devendo o candidato levar o núme-
ro do cadastro para informar na ficha de inscrição.

3. Para se inscrever por procuração, será entregue mandato, 
com firma reconhecida, acompanhada de uma cópia da cédula 
de identidade do candidato e de uma cópia do documento de 
identidade do procurador. O candidato assumirá as consequên-
cias de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar 
a inscrição.

4. Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile, 
internet, condicionais e/ou extemporâneas.

5. Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 
17/03/2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a 
inclusão e uso do “nome social” para tratamento, mediante o 
preenchimento de requerimento próprio.

6. A inscrição implicará o conhecimento das condições pre-
vistas no Edital e o compromisso de aceitação pelo candidato.

7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
pelo Diário Oficial do Estado, ou por meio de divulgações afixa-
das nas dependências da Unidade de Ensino, as publicações de 
todos os editais alusivos ao certame.

7.1. As publicações afixadas nas dependências da Unidade 
de Ensino não têm caráter oficial, sendo meramente informa-
tivas.

8. A apresentação dos documentos exigidos, para efeito de 
inscrição, não exime o candidato da satisfação dos requisitos 
legais para a admissão.

CAPÍTULO VI
DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. - O ato do deferimento ou indeferimento das inscrições, 

após o exame da documentação apresentada, caberá a uma 
Comissão Específica designada pelo Diretor da Unidade, nos ter-
mos do artigo 7o, da Deliberação CEETEPS nº 9/2015, composta 
de 3(três) membros.

1.1. A designação dos membros da Comissão Especifica 
levará em consideração os princípios de moralidade e de impes-
soalidade em relação aos candidatos inscritos. A inobservância 
desses princípios acarretará na anulação do certame.

2. Será publicado um Edital de deferimento/indeferimento 
das inscrições, onde constará agendada a data do concurso, 
com convocação dos candidatos que tenham tido sua inscrição 
deferida, bem como a relação nominal dos titulares e suplentes 
da Comissão Julgadora.

CAPÍTULO VII
DA REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1. Nos termos da Lei 12.782, de 20/12/2007, poderá o 

candidato solicitar a redução de 50% (cinquenta por cento) 
da taxa estipulada, devendo atender, cumulativamente, os 
requisitos a seguir:

1.1. Seja estudante, assim considerado o que se encontrar 
regularmente matriculado em:

1.1.1. curso pré-vestibular;
1.1.2. curso superior, em nível de graduação ou pós-

graduação;
1.2. Perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 

mínimos, ou esteja desempregado.
1.3. No ato da inscrição apresentar os seguintes docu-

mentos:
1.3.1. Quanto à comprovação da condição de estudante, de 

um dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-

no pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 

expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente;

1.3.2. Quanto às circunstâncias previstas no item 1.2 de 
comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da condi-
ção de desempregado.

2. Nos Termos da Lei Estadual 12.147, de 12/12/2005, 
poderá o candidato solicitar isenção total da taxa estipulada, 
devendo para tanto apresentar no mínimo 3(três) documentos 
expedidos somente por órgão oficial ou por entidade coletora 
credenciada pela UNIÃO, ESTADO ou MUNICÍPIO que comprove 
a doação de sangue do candidato no período de 12(doze) meses 
anteriores a inscrição.

2.1. O documento de comprovação da qualidade de doador 
de sangue deverá ser juntado no ato da inscrição.

3. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previs-
tos nos itens 1 e 2, tenha obtido, com emprego de fraude ou 
qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução tratada 
neste Capítulo.

4. A eliminação de que trata o item 3, importará a anulação 
da inscrição e dos demais atos praticados pelo candidato, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

5. A Comissão Especial de Concurso Público analisará os 
pedidos entregues em tempo hábil, manifestando-se quanto ao 
deferimento ou indeferimento.

6. No caso da solicitação ser indeferida, o candidato 
deverá proceder sua inscrição com o valor da taxa integral 
correspondente.

7. O candidato que realizar a inscrição com pagamento de 
taxa reduzida em desacordo com o determinado neste Capítulo 
terá o pedido de inscrição invalidado.

CAPÍTULO VIII
DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM 

DEFICIÊNCIA
1. Aos candidatos com deficiência, que pretendem fazer 

uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII, 
do artigo 37, da Constituição Federal, e na Lei Complementar 
Estadual nº 683, de 18/09/1992, com as alterações previstas na 
Lei Complementar Estadual nº 932, de 08/11/2002, e Decreto nº 
59.591, de 14/10/2013, é assegurado o direito de inscrição no 
presente Concurso, desde que a deficiência seja compatível com 
as atribuições do emprego público permanente de Professor de 
Ensino Superior.

2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 
59.591, de 14/10/2013, consideram-se pessoas com deficiência 
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual, ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas, nos termos do artigo 1º da Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização 

ao Concurso Público para preencher, mediante admissão, o(s) 
emprego(s) público(s) permanente(s) de Professor de Ensino 
Superior, DO QUADRO DE PESSOAL DO CEETEPS, na disciplina 
discriminada no Capítulo II deste Edital.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. A admissão far-se-á no regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT e legislação complementar, obedecido nos ter-
mos do artigo 4º da Lei Complementar nº 1.240 de 22/04/2014, 
publicada no DOE de 23/04/2014, o disposto no parágrafo único 
do artigo 445 da CLT, ficando reservado 5% (cinco por cento) do 
total das vagas a ser preenchida por candidatos com deficiência, 
nos termos da Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, DOE 
de 19/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 
08/11/2002, DOE de 09/11/2002 e regulamentada pelo Decreto 
nº 59.591, de 14/10/2013, DOE de 15/10/2013.

2. O Concurso Público será regido pelo Regimento do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, apro-
vado pelo Decreto 58.385, de 13/09/2012, publicado no DOE 
de 14/09/2012, pelo Regimento Unificado das FATECs; pelas 
Deliberações CEE 50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006 e pela 
Deliberação CEETEPS nº 9/2015.

CAPÍTULO II
DO EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPE-

RIOR
1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos
2. Área(s) da Disciplina: Administração.
(Abrange tecnologias, licenciaturas e bacharelados)
3. Disciplina e carga horária semanal: Gestão do Conhe-

cimento e Educação à Distância – 04 (quatro) horas-aula, no 
período noturno.

4. Número de Vagas:01 (uma).
5. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admi-

tido são as definidas no artigo 65 do Regimento Unificado das 
Faculdades de Tecnologia, aprovado pela Deliberação CEETEPS 
nº 007, de 15/12/2006, publicada no DOE de 19/12/2006, e que 
constitui o ANEXO I do presente Edital.

5.1. As funções docentes obedecem aos princípios de inte-
gração de atividades de ensino, pesquisa aplicada e extensão de 
serviços à comunidade. Entende-se o docente qualificado pelo 
CEETEPS como especialista profissional capaz de transmitir sua 
reconhecida experiência e conhecimentos práticos e teóricos na 
área de sua especialidade, além de ser um facilitador no proces-
so de ensino aprendizagem e na construção do conhecimento.

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS DE TITULAÇÃO
UTILIZADO PARA DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO PROFISSIO-

NALIZANTE
1. Graduação e titulação em programas de mestrado ou 

doutorado reconhecidos ou recomendados na forma da lei, 
sendo a graduação ou a titulação na área da disciplina; ou

2. Graduação e especialização, cumulativamente, na área 
da disciplina e possuir experiência profissional relevante de pelo 
menos 03 (três) anos na área da disciplina; ou

3. Graduação na área da disciplina e possuir experiência 
profissional relevante, na área da disciplina, de pelo menos 05 
(cinco) anos.

CAPÍTULO IV
DOS VENCIMENTOS E COMPOSIÇÃO DA CARGA-HORÁRIA
1. O valor da hora-aula prestada é de R$ 29,00 (vinte e 

nove reais), correspondente ao PADRÃO I-A, da Escala Salarial - 
Professor de Ensino Superior, a que se refere o inciso I do artigo 
25-A da Lei Complementar nº 1.044/2008, de 13/05/2008, publi-
cada no DOE de 14/05/2008, acrescido pelo inciso I do artigo 2º 
da Lei Complementar nº 1.240/2014.

2. A carga horária mensal é constituída de horas-aula, 
acrescida de 50% (cinquenta por cento) de hora-atividade, 
referente ao número de aulas efetivamente ministradas. Para 
efeito de cálculo da retribuição mensal correspondente às horas 
prestadas, o mês será considerado como tendo 4,5 (quatro e 
meio) semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título de repouso 
semanal remunerado.

2.1. A carga horária mensal estará sujeita a variação de 
acordo com as normas internas do CEETEPS que disciplinam a 
atribuição de aulas, não podendo ultrapassar o limite de 200 
(duzentas) horas.

2.1.1. A carga horária semanal será constituída de no míni-
mo 02 (duas) horas-aula, de acordo com o disposto no artigo 22, 
da Lei Complementar nº 1.044/2008 com a redação estabelecida 
pelo Inciso VII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.240/ 2014.

CAPÍTULO V
DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas no período de 04/03/2016 à 

18/03/2016 no horário das 10:30 às 12:30 e das 14:30 às 16:30 
horas, no local abaixo indicado:

Unidade de Ensino: FATEC Ipiranga
Endereço: Rua Frei João, nº 59
Bairro: Vila Nair Cidade: São Paulo
1.1. - Informações: Telefone:(11) 5061-0298
e-mail: concurso@fatecipiranga.edu.br
Endereço eletrônico: http://www.fatecipiranga.edu.br
1.2. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feria-

dos e pontos facultativos, apesar desses dias serem computados 
no prazo.

2. São condições para inscrição:
2.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou possuir nacio-

nalidade portuguesa, desde que amparado pelo Decreto nº 
70.436, de 18/04/1972, na forma do disposto no artigo 12, § 
1º, da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 19, de 
04/06/1998, artigo 3º;

2.1.1. poderá inscrever-se, ainda, os estrangeiros que pos-
suem o Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.

2.1.2. na hipótese de o candidato estrangeiro lograr êxito 
no Concurso Público, obriga-se a comprovar no momento do 
atendimento de sua convocação para admissão:

a) o deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira 
pela autoridade federal competente, quando o mesmo se enqua-
drar na hipótese da naturalização ordinária conforme o artigo 
12, II, “a”, da Constituição Federal do Brasil;

b) o preenchimento das condições exigidas na legislação 
federal para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante 
apresentação da cópia do requerimento da naturalização junto 
ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram na 
hipótese da naturalização extraordinária conforme o artigo 12, 
II, “b”, da Constituição Federal do Brasil.

c) tendo nacionalidade portuguesa, preencher os requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade 
com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto n° 
3.297, de 19/09/2001), mediante a apresentação de cópia do 
requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, 
com os documentos que o instruíram.

2.2. possuir, no mínimo, 18 anos na data da inscrição;
2.3. estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se 

do sexo masculino;
2.4. estar quite com as obrigações resultantes da legislação 

eleitoral;
2.5. estar com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) regula-

rizado;
2.6. ter aptidão física e mental para o exercício das obriga-

ções do emprego;
2.7. não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada 

por qualquer órgão público e/ou entidade federal, estadual e /
ou municipal;

2.8. não ter sido demitido e/ou demitido a bem do serviço 
público, no período de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamen-
te, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei 
nº 10.261, de 28/10/1968;

RUSSEL, J. B. Química Geral, Volumes 1 e 2, Makron Books, 
1994.

SKOOG, D.A.; WEST, D.M.; ROLLER, F.J.; CROUCH, J. Funda-
mentos de química analítica. 8.ed. São Paulo: Thompson, 2005.

USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química. 7.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000. 2 vol.

INSCRIÇÃO INDEFERIDA:
Nº de Inscrição / D.I. – Tipo / CPF:
02 / 47.945.151-5 – RG / 406.501.688-60 - Motivo: não 

atendimento ao disposto no Capítulo III, do Edital de Abertura 
de Inscrições publicado no DOE. De 11/12/2015, Seção I, Pág. 
239.

 ETEC FRANCISCO GARCIA - MOCOCA
CLASSE DESCENTRALIZADA - CAJURU
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 060/02/2015 de 13/01/2015. Processo n° 

00418/2015
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

17/02/2016.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Francisco Garcia, no 

uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS nº 2/2009 e nos termos do item 8 do inciso 
IX do Comunicado CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado no DOE 
de 31.01.2009, PRORROGA, a partir de 18/03/2016, a validade 
do processo seletivo nos componentes curriculares 1. Análise 
de Sistemas; 2. Instalação e Manutenção de Computadores; 3. 
Lógica de Programação; 4. Operação de Software Aplicativo; 
e no grupo de componente curricular: 6. Gestão de Sistemas 
Operacionais I, II e III.

 ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO – PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO – EDITAL Nº 068/01/2016 – PROCESSO Nº 406/2016
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA A QUE ALUDE O ARTIGO 11 DA 

LC 1.240/2014
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-

GICOS, PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL.
 - A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC JOÃO 

GOMES DE ARAÚJO, comunica aos candidatos abaixo relacio-
nados o resultado da Prova de Métodos Pedagógicos, Prova de 
Títulos e a classificação final.

– COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia em Soldagem
CANDIDATO(S) APROVADO(S):
GRADUADO:
Nº de Insc./Nome ou Nome Social/D.I. – Tipo/CPF/Nota da 

Prova de Métodos Pedagógicos/Pontuação na Prova de Títulos/
Nota Final/Classificação Final.

04/Fabiana Matos da Silva/40.088.548-7 - RG/341.461.978-
48/85,66/10,00 /95,66/1º

01/Karen Monique da Silva Palma/47.094.698-5 - 
RG/405.213.558-00/90,33/ 0,00 /90,33/2º

02/Armando Machado/12.777.401-4 - RG/083.981.448-
82/84,33/ 5,00 /89,33/3º

08/Marcelo Antonio Correa da Silva/22.892.944 – 
RG/080.920.398-79/88,33/ 0,00 /88,33/4º

10/Adeilson José Coelho/47.313.922-4 – RG/358.971.468-
96/87,33/ 0,00 /87,33/5º

06/Diogo Ribeiro Maciel/33.945.369-2 - RG/215.947.178-
00/76,33/ 0,00 /76,33/6º

09/José Marini Junior/33.632.465-0 – RG/299.567.298-
09/64,33/ 0,00 /64,33/7º

15/Hilton de Oliveira Monteiro/7.801.385-9 – 
RG/740.660.568-49/64,00/ 0,00 /64/8º

05/Tarsis Augusto Guedes/47.137.263-8 - RG/403.463.868-
02/64,00/ 0,00 /64,00/9º

CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF.
03/40.020.349-2 - RG/324.185.838-30
07/ 47.367.644-8 - RG/390.793.908-52
12/44.767.217-4 – RG/389.754.638-85
16/34.527.673-5 – RG/318.883.618-08
 FATEC AMERICANA – AMERICANA
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 004/04/2015. PROCESSO Nº 6508/2015.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, PROCESSO 

CEETEPS Nº 5.976/2014(SGP-10.908-15)
EDITAL DE DEFERIMENTO E CONVOCAÇÃO PARA O EXAME 

DE CONHECIMENTO ESPECIFICO (PROVA DISSERTATIVA) E 
ENTREGA DO MEMORIAL CIRCUSTANCIADO.

O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Americana, comu-
nica aos candidatos abaixo relacionados o deferimento das 
inscrições e convoca para o Exame Conhecimento Específico e 
entrega no Memorial Circunstanciado, a ser realizado na FATEC 
Americana, sita na Rua Emílio de Menezes, s/n – Vila Amorim, 
Americana, no dia 10/03/2016, horário:8h00, tempo de duração 
do exame: 3h00.

Após o exame os candidatos considerados classificados, 
participarão do sorteio dos temas para realização do exame 
didático (prova objetiva), que dar-se-á 24 horas após o sorteio.

Os candidatos convocados com as inscrições deferidas aten-
derão ao disposto no item 9, Capitulo X do Edital de Abertura 
de Inscrições.

DISCIPLINAS: Tecnologia do Desenho Aplicado ao Projeto e 
Desenho de Moda

INSCRIÇÕES DEFERERIDAS:
Nº de inscrição / Nome ou Nome Social / D.I.-Tipo / CPF
01 / Nanci de Palma Moretti / 263580659-RG / 17887103800;
02 / Thaisa Nicole Julião Carera / 271440624-RG / 

22099864861;
Conforme dispõe a Deliberação CEETEPS nº 09/2015, 

alterada pela nº 24/2015, o Diretor de Faculdade de Tecnologia 
designa para compor a Comissão Julgadora, do referido certame, 
os seguintes membros:

TITULARES:
1. - Maria Alice Ximenes, RG: 16.333.485-7, Professor de 

Ensino Superior referência I grau C da Fatec Americana - Pre-
sidente.

2. - Beatriz Helena Fonseca Ferreira Pires, RG: 12.894.375-0, 
Doutora em Educação, Conhecimento, Linguagem e Artes, Pro-
fessora titular no Curso de Têxtil e Moda na USP - Universidade 
de São Paulo e na Escola de Artes e Ciências Humanas.

3. - Fernando da Silva Ramos, RG: 17478216, Doutor em 
Artes Visuais, Professor da FACAMP – Campinas.

SUPLENTES:
4. - Stela Belle, RG: 24.848.207-5, Mestre em Educação, 

Professora no Curso de Design e Moda da UNIARA – Centro 
Universitário de Araraquara.

5. - Natalie Rodrigues Alves Ferreira de Andrade, RG: 
32.697.255-9, Mestre em Design, Professora na Universidade 
de Franca.

 FATEC IPIRANGA – SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCUR-

SO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, Nº 
204/01/2016 - PROCESSO CEETEPS Nº 4923/2015.

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
PAULA SOUZA – CEETEPS, a vista das disposições do Decreto 
nº 60.449, de 15/05/2014, publicado no DOE de 16/05/2014, 
através da Comissão Especial de Concurso Público da FATEC IPI-
RANGA, da cidade de SÃO PAULO, designada conforme Portaria 
do Diretor da Unidade de Ensino nº 02 de 23/02/2016, publicada 
no DOE de 24/02/2016 nos termos da Portaria CEETEPS-GDS nº 
914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, republicada no 
DOE de 28/01/2015, em face da autorização governamental 
constante do Processo CEETEPS nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15), 
publicada no DOE de 26/05/2015, seção I, página 1 e com fun-
damento na Deliberação CEETEPS nº 9/2015, de 9, publicada no 
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1.1.1 Símbolos e fórmulas na representação de átomos e 
moléculas.

1.1.2 Substâncias simples e substâncias compostas.
1.1.3 Unidades de medida: massa, volume, superfície, com-

primento, temperatura,
tempo, quantidade de matéria.
1.1.4 Estados físicos da matéria. Mudanças de estado físico.
1.1.5 Misturas e separação de misturas.
1.1.6 Massas atômicas e massas moleculares.
1.1.7 Constante de Avogadro, quantidade de matéria, mol, 

massas molares e
volume molar.
1.2 Estudo dos Gases:
1.2.1 Variáveis de estado. Mudanças de estado.
1.2.2 Princípio de Avogadro. Equação geral dos gases ideais.
1.2.3 Equação de estado dos gases ideais (Clapeyron).
1.2.4 Densidade de gases.
1.3 Reações químicas
1.3.1 Principais tipos de reações químicas.Classificação. 

Identificação
1.3.2 Leis ponderais e volumétricas.
1.3.3 Estequiometria: de fórmula e de reação.
1.4 Classificação periódica. Propriedades periódicas.
1.5 Ligações químicas.
1.5.1 Ligações intermoleculares e intramoleculares.
1.5.2 Geometria das moléculas. Moléculas polares e apo-

lares
1.6 Funções inorgânicas: óxidos, ácidos, bases e sais.
1.6.1 Nomenclatura.
1.6.2 Classificação. Principais propriedades físicas e quí-

micas.
2. Físico-Química
2.1 Soluções:
2.1.1 Solubilidade. Coeficiente de solubilidade. Curvas de 

solubilidade. Soluções
saturadas, insaturadas e supersaturadas. Soluções concen-

tradas e diluídas.
2.1.2 Equivalente-grama. Princípio da equivalência.
2.1.3 Concentração, porcentagens, molaridade, normalidade 

e frações molar e
mássica.
2.1.4 Diluição. Mistura de soluções com e sem reação 

química. Volumetria de
neutralização e de precipitação.
2.1.5 Propriedades Coligativas.
2.1.5 Preparo de Soluções.
2.2 Eletroquímica:
2.2.1 Reações de oxidação e redução. Número de oxidação.
2.2.2 Pilhas. Eletrólise. Leis de Faraday.
2.3 Termoquímica:
2.3.1 Reações endotérmicas e exotérmicas.
2.3.2 Entalpia. Variação de entalpia. Fatores que afetam 

seu valor.
2.3.3 Lei de Hess.
2.4 Equilíbrio Químico:
2.4.1 Constante de equilíbrio.
2.4.2 Deslocamento de equilíbrio. Princípio de Le Chatelier.
2.4.3 Equilíbrio iônico. Produto iônico na água. pH e pOH. 

Hidrólise salina. Solução
tampão.
2.4.4 Produto de solubilidade.
3.Química Orgânica
3.1 Nomenclatura de compostos orgânicos.
3.2 Funções orgânicas:
3.2.1 Hidrocarbonetos, fenóis, álcoois, éteres, ácidos carbo-

xílicos, aldeídos,
cetonas, anidridos, ésteres, haletos orgânicos, aminas e 

amidas.
3.2.2 Classificação. Principais propriedades físicas e quí-

micas.
3.3 Isomeria:
3.3.1 Plana: cadeia, posição, função, compensação e tau-

tomeria.
3.3.2 Espacial: geométrica e ótica.
3.2.3 Principais técnicas de purificação de substâncias 

químicas: recristalização e
cromatografia.
4.Materiais e equipamentos de uso em laboratório.
4.1 Identificação e manuseio dos principais equipamentos.
4.2 Noções de normas de segurança e boas práticas de 

laboratório.
4.3 Gerenciamento de resíduos em laboratórios
4.4 Gerenciamento de almoxarifado, compras, controle de 

estoque
4.5 Técnicas básicas de laboratório de Química: pesagem, 

formulação e padronização de soluções.
4.5.1 Gravimetria, volumetria de neutralização e precipi-

tação.
4.6 Cálculos em química.
4.7 Técnicas laboratoriais de bioquímica: fermentação, 

meios de cultivo, esterilização, biorreatores, microscopia óptica.
5. Processos Químicos Industriais Orgânicos e Inorgânicos
5.1 Operações Unitárias: Redução de Tamanho; Peneiração; 

Misturação; Evaporação; Equilíbrio Líquido-Vapor; Destilação.
5.2 Instrumentação e Controle: Fundamentos do Controle 

Automático de Processos; Medição de Temperatura; Medição de 
Pressão; Medição de Vazão; Medição de Nível; Controladores.

6. Análise Instrumental
6.1 Métodos espectroscópicos (absorção atômica, fotome-

tria de chama e absorção no UV-Vis).
6.2 Métodos eletroquímicos (potenciometria, coulometria 

e voltametria).
6.3 Métodos de separação cromatográfica (cromatografia 

em papel, cromatografia em camada delgada, cromatografia 
líquida e gasosa).

6.4 Métodos termogravimétricos (termogravimetria e calo-
rimetria exploratória diferencial).
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