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CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA - 2016 
 

CURSO: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO  

 
 

O curso de Desenvolvimento Profissional em Manutenção de Equipamentos de 

Laboratório tem em vista capacitar profissionais envolvidos na área e melhorar seu 

desempenho, tornando-os aptos a realizar o controle dos equipamentos e supervisionarem a 

manutenção preventiva e a manutenção básica corretiva dos equipamentos de laboratório. 

Justifica-se pelo fato de a confiabilidade nos equipamentos de análise de laboratório 

poder ser alcançada pela correta manutenção, por meio da observância das normas 

técnicas, tanto pela manutenção corretiva, mas principalmente pela manutenção preventiva, 

evitando-se ao máximo as paradas por falhas do equipamento. A correta operação, rotinas 

de limpeza e manutenção preventiva, definindo os procedimentos e momentos de paradas 

destes equipamentos, poderá aumentar a qualidade, durabilidade e o tempo de 

disponibilidade para o uso, evitando assim acidentes ou erros de diagnósticos. 

 

Coordenação:  

Professor Pedro Moura (Engenheiro Mecânico - LABMAN/EPSJV)  

Professor Virgilio Magalde (Engenheiro Eletricista/Eletrônico - LABMAN/EPSJV) 

 
Supervisão: 
Profª. Drª. Etinete Nascimento Gonçalves 
 

 
OBJETIVO: 

Oferecer meios de capacitação de profissionais que atuem ou desejem atuar em 

laboratórios, a fim de que dominem procedimentos voltados ao controle dos equipamentos, 

à supervisão da manutenção preventiva e da manutenção básica corretiva dos 

equipamentos de laboratório. 

DESCRIÇÃO 

A metodologia participativa do curso se desenvolve por meio de sessões teóricas e práticas, 

os conhecimentos adquiridos pelos alunos são de aplicação imediata e as resoluções de 



problemas reais são feitos diretamente nos equipamentos. Os professores conduzirão os 

alunos a analisar os equipamentos (conceitos e princípios de funcionamento), realizar 

operações, planejar a manutenção, executar rotinas de limpeza e identificar os componentes 

defeituosos (solução de problemas). A utilização correta das ferramentas, dos instrumentos 

de medidas eletrônicos e dos manuais de operação e de manutenção dos equipamentos 

são partes integrantes das aulas, além da gerência da manutenção, seja ela própria ou 

terceirizada. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Metrologia: 

Introdução; Inmetro – Histórico, Competências e Atribuições; Terminologias (VIM 2012); 

Normas e Portarias; Fontes de Erros ou Incertezas; Principais Padrões de Medidas; 

Calibração e sua Importância; Conceito de Rastreabilidade, Cadeia de Rastreabilidade, 

Ajuste e Regulagem e frequência de Calibração; Confirmação Metrológica;  Interpretação de 

Certificado; Análise de Resultados da Calibração; Tolerância de Processo, Múltiplo e 

Exatidão Requerida; Validação (aprovação) de Resultados da Calibração; Tipos de 

Tolerância de Processo; Definição de Critério de Aceitação de Instrumentos; Ações 

aplicadas a equipamentos não conformes; Boas Práticas de Conservação de Instrumentos; 

Aspectos metrológicos das normas NBR ISO 9001: 2008 e NBR ISO/ IEC 17025;  

Eletroeletrônica: 

Introdução; Tensão, corrente e resistência elétrica; componentes elétricos; instrumentos de 

medidas eletroeletrônicas: multímetro digital, alicate amperímetro, termômetro digital, 

tacômetro digital; instalações elétricas, teste de segurança e proteção elétrica; identificação 

de falhas elétricas; Identificação e substituição de componentes e circuitos (Resistências, 

termostatos, sensores, controladores, etc); e preparação de roteiro de check-list para 

manutenção preventiva de alarmes, baterias, sensores, motores, resistores, reostatos e 

termômetros. 

Manutenção de equipamentos:  

Estufa, Banho Maria, Autoclave, Lavadora, Higienizadora, Incubadora, Destilador, 

Centrífuga.  

Autoclave - Classificação quanto à fonte de vapor utilizada nas autoclaves; classificação 

quanto à posição da câmara (horizontal ou vertical); aterramento; purgadores 

(termoestáticos, bimetálico, termostático de expansão líquida, termodinâmicos, modelo fluxo 

distribuído, fluxo distribuído com filtro, tipo boia, tipo boia com dispositivo eliminador de ar, 

tipo copo invertido); juntas sanfonadas; válvulas de retenção (por levantamento, de esfera, 

de portinhola, de disco); visor de fluxo; válvulas de alívio (por contrapeso, por mola); 

válvulas redutoras de pressão; manômetros e manovacuômetros; filtros; válvulas de controle 

de fluxo; separadores centrífugos de condensado, instalação típica de componentes de linha 

de vapor; outros componentes (resistores elétricos, medidores de nível, válvulas por 

solenoide, pistões pneumáticos, compressores, bomba hidráulica e de vácuo, portas 

pneumáticas e manuais, termógrafo, ciclos de esterilização); embalagens (papel, tecidos, 

plásticos e alumínio) e testes biológicos (vapor, gravidade e autovácuo, gás eto e calor 

seco). 



Centrífuga - Processo de separação e principais parâmetros controlados no mesmo; 

características próprias do equipamento conforme ambiente em que se encontra; 

tecnologias e recursos encontrados no equipamento para correta utilização de cada um 

destes; defeitos simples a serem constatados; instrumentos necessários para a avaliação do 

desempenho de uma centrífuga; manutenção (tipos; assepsia e segurança); testes de 

desempenho de centrífugas; teste elétrico; e teste de componentes elétricos e mecânicos. 

Estufa - Finalidade, funcionamento, composição e características técnicas, componentes, 

principais defeitos e secagem por convecção. 

Incubadora - Finalidade, funcionamento, composição e características técnicas, 

componentes e principais defeitos.  

Destilador de água - Função, funcionamento, características técnicas e componentes. 

Banho Maria - Utilização, características técnicas e componentes, isolamento térmico e 

elemento aquecedor. 

Lavadora - Função, funcionamento, características técnicas e componentes. 

Higienizadora - Função, funcionamento, características técnicas e componentes. 

 

Perfil do Aluno 

Destinado a profissionais egressos do Ensino Médio (antigo 2º grau); aos que atuam ou 

desejam atuar em laboratórios, podendo ter, também, escolaridade superior. 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

 

Modalidade 

Desenvolvimento Profissional / Presencial 

 

Vagas 

Serão oferecidas 25 vagas  

 

Regime e Duração 

O curso terá uma carga horária presencial de 42 horas. Será ministrado diariamente, de 

segunda à sexta-feira, das 13h às 16h (intervalo de 20 min). Excepcionalmente, poderão 

ocorrer alterações de calendário. 

Início das aulas: 13 de junho de 2016. 

Término das aulas e encerramento do curso: 30 de junho de 2016. 

 

ESTE CURSO É GRATUITO 

 

 

 

 



Inscrições 

As inscrições estarão abertas no período de 16 de maio a 09 de junho de 2016, pelo 

SIGA - Formulário de Inscrição impresso e assinado, disponível no site 

www.sigaeps.fiocruz.br  

Os candidatos deverão entregar os documentos exigidos para a inscrição pessoalmente, na 

Coordenação de Ensino do ICTB (antigo Cecal), ou por e-mail: cecalensino@fiocruz.br e/ou 

raquel.argento@fiocruz.br 

 

Documentos a serem entregues na inscrição: 

• ficha de inscrição preenchida; 

• Curriculum vitae; 

• carta de intenções (motivos pelos quais deseja fazer o curso); 

• cópia da carteira de identidade; 

• cópia do CPF; 

• cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

• cópia do Comprovante de residência; 

• 2 (duas) fotos 3x4 recentes. 

 

Enviar ou entregar toda a documentação até o dia 09 de JUNHO de 2016, pessoalmente ou 

pelo e-mail cecalensino@fiocruz.br. 

O documento de identidade original deverá ser apresentado na portaria que dá acesso à 

área de ensino do ICTB (entrada ao lado direito do prédio, pelo portão verde), nas ocasiões 

em que as aulas ocorrerem nesta unidade. 

 

Processo de seleção 

A seleção será feita com base na avaliação do Curriculum Vitae e da Carta de Intenção, 

pela Coordenação de Ensino do ICTB. 

O resultado final será divulgado no dia 10 de junho 2016, através de e-mail enviado ao 

candidato e na plataforma SIGA. 

O conteúdo do e-mail indicará a apresentação do/a aluno/a no dia primeiro dia de aula, 13/6. 

 

CERTIFICAÇÃO 

O direito à certificação fica condicionado à assiduidade e desenvolvimento da aprendizagem 

através da avaliação dos Coordenadores. Será conferido certificado de conclusão do curso 

de Desenvolvimento Profissional em Manutenção de Equipamentos de Laboratório pela 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e pelo Instituto de Ciência e 

tecnologia em Biomodelos (ICTB), aos alunos que apresentarem 75% de frequência e 

aprovados na avaliação, se aplicável.O certificado não poderá ser registrado junto ao órgão 

oficial da categoria, nem junto ao MEC. 

 

file://///cecal01/Depto/Ensino%20Chefia/CURSO%20INICIACAO%20CAL/www.sigaeps.fiocruz.br%20


 

Atenção: 

Durante todo o processo seletivo é importante que o candidato acompanhe as notícias no 

endereço eletrônico: www.cecal.fiocruz.br 

A Coordenação de Ensino do ICTB não se obriga a preencher todas as vagas.  

 

Endereço e outras informações: 

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos CEP:21040-900 

E-mails para mais informações:  

cecalensino@fiocruz.br  
raquel.argento@fiocruz.br 
etinete@fiocruz.br 
 

Telefones: (21)  3194-8476 / 3194-8452 

 


