
           
          AMBIENTE ORGANIZACIONAL CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA

      Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa e extensão e 
de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, oficinas, campos de experimento 
ou outros espaços onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no 
campo das Ciências Exatas e da Natureza. Integram esse ambiente as seguintes 
áreas, além de outras que em cada instituição forem consideradas necessárias ao 
cumprimento  de  seus  objetivos:  meteorologia,  geologia,  topografia,  cartografia, 
saneamento,  química,  física,  matemática,  extração  mineral,  obras,  extração  e 
refino de petróleo e gás natural,  geologia,  probabilidade estatística,  ciências da 
computação,  tecnologia  da  informação,  astronomia,  geociências,  oceanografia, 
engenharias:  civil,  de  minas,  materiais  e  metalúrgica,  elétrica,  eletrônica, 
telecomunicações, mecânica, sanitária, química, de produção, nuclear, transportes, 
naval e oceânica, aeroespacial e biomédica.

CAMPO 01 Selecione abaixo as atividades exercidas atualmente:

Planejamento,  execução,  fiscalização,  controle  ou  avaliação  de  projetos  e 
atividades de pesquisa e extensão.
Realização de estudos de viabilidade econômica, social e de impacto ambiental.
Realização  de  atividades  em manutenção,  assistência,  assessoria,  fiscalização, 
perícia e suporte técnico-administrativo a projetos ou atividades.
Realização de coleta e tratamento de dados.
Assepsia  e  preparo  de  laboratório  e  dos  materiais  necessários  ao  seu 
funcionamento.
Realização de coleta e análise de materiais em geral, através de métodos físicos, 
químicos,  físico-químicos  e  bioquímicos,  para  se  identificar,  qualitativo  e 
quantitativamente, os componentes desses materiais, utilizando-se a metodologia 
prescrita.
Montagem de experimentos.
Auxílio nas análises e testes laboratoriais com registro e arquivamento de cópias 
dos resultados dos exames, testes e análises.
Ensaios dos materiais, testes e verificação, para comprovar a qualidade das obras 
ou serviços.
Realização de estudos e experiências de laboratórios.
Preparação de informes sobre descobertas e conclusões.
Manipulação dos insumos.
Controle de estoque de material usado em laboratório.
Conservação da aparelhagem de laboratório.
Controle de qualidade de materiais.
Outras atividades de mesma natureza.
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Informe  aqui  as  demais  atividades  exercidas  que  não  se 
enquadram nas listadas acima:

                                                                                  
 

    Concordo com o Ambiente Organizacional sugerido.
   Discordo  do  Ambiente  Organizacional  sugerido  e  anexo  relação  de 
atividades  exercidas,  compatíveis  com  o  Ambiente  Organizacional 
_______________________________________________________  ,  conforme 
Decreto nº 5.824/2006.
NOME___________________________________________________________
SIAPE_____________________  
CARGO _________________________________________________________
UNIDADE DE LOTAÇÃO/SUBLOTAÇÃO_______________________________
_________________________________________________________________
 
Juiz de Fora, ____/____/____                      ____________________________
                                                                                    Assinatura do Servidor

Anuência da Chefia Imediata                       ____________________________
                                                                                  Assinatura e Carimbo      

Anuência da Direção da Unidade                 ____________________________
                                                                                  Assinatura e Carimbo      
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