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TÉCNICO DE LABORATÓRIO/AQUICULTURA E PESCA  

 

PROGRAMA 

Princípios básicos de Química  
Planejamento e organização de técnicas experimentais aplicadas à aquacultura e pesca 
Montagem e manutenção de petrechos de pesca 
Conhecimento de características operacionais de embarcações de pesquisa e pesca 
Engorda de peixes e camarões marinhos 
Manejo de viveiros de cultivo 
Qualidade de água 
Preparo e correção de solos para aquacultura 
Alimentação e nutrição de peixes e camarões 
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PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

a. Formação Profissional até o máximo de 2,0 pontos. 

Curso técnico na área 

- 0,5 ponto por curso na área. 

Graduação  

- 0,2 ponto por curso de bacharelado na área do concurso. 

- 0,2 ponto por curso de licenciatura na área do concurso. 

- 0,1 ponto por curso fora da área do concurso. 

até 1,0 ponto 

 

 

 

 

Cursos de extensão na área do concurso 

- 0,05 ponto por cada 15h até o máximo de 0,2 ponto. 

- 0,02 ponto por curso fora da área do concurso até o máximo de 0,1 

ponto. 

até 0,3 ponto 

Cursos de especialização 

- 0,1 ponto por curso na área do concurso. 

- 0,03 ponto por curso fora da área do concurso. 

até 0,3 ponto 

Curso de mestrado 

- 0,1 ponto por curso na área do concurso. 

- 0,03 ponto por curso fora da área do concurso. 

até 0,4 ponto 

 

b. Experiência profissional até o máximo de 6,0 pontos. 
Experiência técnica na área do concurso 

- 0,1 ponto por mês completo de atividade como técnico em laboratório na 

área do concurso. 

até 3,0 pontos 

Experiência administrativa 

- 0,1 ponto por mês completo de atividade como chefe de laboratório na área 

do concurso. 

- 0,05 ponto por mês completo de atividade como chefe de laboratório fora da 

área do concurso. 

- 0,1 ponto por mês completo como responsável por atividade administrativa 
em laboratório na área do concurso. 

- 0,05 ponto por mês completo como responsável por atividade administrativa 

em laboratório fora da área do concurso. 

até 2,0 ponto 

Estágios não curriculares na área do concurso até 1,0 ponto 



- 0,05 ponto por mês completo de atividade. 

c.  Atividades relacionadas à área do concurso, até o máximo de 2,0 pontos. 
Participação em jornadas, seminários, congressos e similares, nos últimos 
cinco anos. 

- 0,01 ponto por participação em jornadas, seminários, congressos sem 
apresentação de trabalho técnico-científico, até o máximo de 0,2 ponto. 

- 0,02 ponto por participação em jornadas, seminários, congressos e similares 
com apresentação de trabalho técnico-científico, até o máximo de 0,2 ponto. 

- 0,2 ponto por publicação técnico-científica (exceto resumos). 

- 0,05 ponto por mês completo de participação com atividade técnica em 
projeto de pesquisa. 

- 0,05 ponto por mês completo de bolsa de iniciação científica. 

- 0,02 ponto por mês completo de bolsa de trabalho, monitoria ou estágio não 
remunerado. 

até 0,4 ponto 

Atividades de extensão. 

- 0,05 ponto por mês completo de participação com atividade técnica em 
projeto de extensão. 

- 0,02 ponto por mês completo de bolsa de trabalho ou estágio não 
remunerado em projeto de extensão. 

até 1,0 ponto 

Premiação técnico-científica. 

- 0,05 ponto por prêmio recebido. 

até 0,6 ponto 

 

 

 


