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PROGRAMA 
 
 
1. Laboratório analógico e digital:
- Conservação, manutenção e controle dos equipamentos e instrumentos e acessórios 
laboratoriais; 
- Cuidados com o espaço físico, com as instalações e iluminação (higiene e organização do 
espaço e dos materiais). 
 
2. Laboratório analógico: filmes.
- Características dos filmes fotográficos.
- Processamento químico para revelação de filmes: componentes, preparo, uso e conservação.
- Processo de acabamento: lavagem, secagem e acondicionamento.
 
4. Laboratório analógico: papéis.
- Características dos papéis fotográficos;
- Processamento químico para revelação de papéis: componentes, preparo, uso e conservação;
- Processo de acabamento: lavagem, secagem e acondicionamento;
- Utilização de filtros e máscaras para correção de exposição
- Execução de provas de contacto / provas de teste e de tiras
 
5. Labotatório analógico: Execução de processos e técnicas históricos
- Cliché-vèrre; 
- Pinhole 
- Viragem; 
- Solarizações; 
- Fotogramas. 
 
6. Fotografia analógica e digital em estúdio.
- Equipamentos de iluminação para estúdio;
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PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 

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

Graduação  

- 0,3 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 especialização 

- 0,1 ponto por curso na área do concurso. 
até 0,20 ponto 

Curso de mestrado 

- 0,1 ponto por curso na área do concurso. 
até 0,25 ponto 

Curso de doutorado 

- 0,1 ponto por curso na área do concurso. 
até 0,55 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 2,5 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.. 

até 2,5 ponto 

Estágios não curriculares na área do concurso 

- 0,05 ponto por mês completo de atividade. 
até 1,0 ponto 

 
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. 

- 0,05 ponto por participação em jornadas, seminários, congressos sem 
apresentação de trabalho técnico-científico, até o máximo de 0,2 ponto. 

- 0,1 ponto por participação em jornadas, seminários, congressos e similares 
com apresentação de trabalho técnico-científico, até o máximo de 0,2 ponto. 

- 0,1 ponto por publicação técnico-científica (exceto resumos). 

até 1,0 ponto 



- 0,1 ponto por mês completo de participação com atividade técnica em 
projeto de pesquisa. 

- 0,1 ponto por mês completo de bolsa de iniciação científica. 

- 0,1 ponto por mês completo de bolsa de trabalho, monitoria ou estágio não 
remunerado. 

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 0,5 ponto 

Premiação técnico-científica. 

- 0,1 ponto por prêmio recebido. 
até 0,5 ponto 

 


