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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

 

A Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, através da Pró-Reitoria de Administração e Divisão 

de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, no uso de suas atribuições e cumprindo o disposto nas Leis nº 7.564, 

de 9 de setembro de 2010, e nº  7.731, de 7 de março de 2012, do Município de Blumenau, e na Resolução CON-

SUNI/FURB nº 006, de 6 de março de 2015, torna público o Anexo V do EDITAL PSPS_TA Nº 10/2017, para con-

tratação, em caráter temporário, de servidor técnico-administrativo, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
 

ANEXO V 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
[...] 
 

GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR 

 
Código: C112001 - Químico 
Estrutura atômica. Funções inorgânicas: ácidos e bases, óxidos, sais. Equilíbrio químico.  Termodinâmica química. 
Cinética química. Eletroquímica. Análises qualitativas e quantitativas. Titulometria. Potenciometria. Compostos orgâ-
nicos: estrutura, nomenclatura, propriedades, caracterização, síntese, mecanismos e reações de hidrocarbonetos, 
alcoóis, aldeídos, aminas, amidas, ácidos carboxílicos, cetonas, ésteres, éteres, haletos de alquila, compostos aro-
máticos. Compostos de coordenação: estrutura, caracterização, síntese e propriedades. Cromatografia líquida de 
alta resolução: conceitos fundamentais, otimização da separação, modos de separação, instrumentação: colunas e 
detectores, análise quantitativa e qualitativa: padronização interna e externa, cromatografia preparativa, cromatogra-
fia quiral, gradiente de eluição, aplicações. Cromatografia gasosa: conceitos fundamentais, otimização da separa-
ção, modos de separação, instrumentação: colunas, detectores e injetores, análise quantitativa e qualitativa, padro-
nização interna e externa, cromatografia quiral, amostragens, aplicações. Espectrometria de massa: fundamentos, 
funcionamento, instrumentação, sistema de introdução de amostra, interface para CG/MS, técnicas de ionização, 
analisadores de massa, aquisição e tratamento de dados, aplicações, amostras, técnicas (MSMS, SIM, TIC, EI, CI), 
determinações quantitativas, identificação de substâncias desconhecidas, interpretação espectral. Espectroscopia 
de RMN: tipos e conceitos fundamentais, equipamentos e manutenção, instrumentação e preparo de amostras, 
classes químicas e deslocamentos químicos, equivalências química, espectrometria de 

1
H-RMN, espectrometria de 

13
C-RMN, espectrometria de outros núcleos, identificação de sinais e interpretação de espectros. Relações humanas 

no trabalho e ética profissional e no serviço público. Espectroscopia infravermelho (FTIR e ATR-FTIR): fundamenta-
ção teórica e preparo de amostras.  
 
[...] 
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