NOTA DE AUDITORIA

Destino(s): - Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEPE
C/C:

- Reitoria

Assunto: Lotação e atribuições de Tecnólogo Químico.

NOTA DE AUDITORIA Nº 16/2016

1.

Tendo em vista a ação de auditoria nº 12, prevista no Plano Anual de

Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2016), a qual teve por escopo as atividades
desempenhadas no âmbito da Coordenadoria dos Laboratórios Didáticos (CLD),
encaminhamos os seguintes destaques em relação a atual lotação do responsável
químico da UFABC;
2.

Considerando que o cargo de Tecnólogo Químico está lotado na

estrutura da Coordenação de Laboratórios Didáticos Úmidos da Prograd;
3.

Considerando a descrição sumária do cargo “Tecnólogo - Área

Química”, conforme edital de seleção para provimento do referido cargo, n° 078 de
09/04/2014, publicado em 10/04/2014 no Diário Oficial da União, apresenta-se
como:
Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando
metodologias, materiais, reagentes de análise e critérios de
amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando
amostras. Produzir substâncias, desenvolver metodologias analíticas,
interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de
substâncias, supervisionar procedimentos químicos, coordenar
atividades químicas laboratoriais. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão. (grifo acrescentado)

4.

Considerando ainda, dentre outras, as seguintes descrições das

atividades típicas a serem exercidas no cargo e declaradas no referido edital de
seleção:
[...] monitorar confinamento de substâncias tóxicas e/ou radioativas;
descrever ações preventivas e corretivas de impacto ambiental;
fiscalizar descarte de resíduos poluentes;
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[...]Especificar equipamentos e materiais necessários; controlar
entrada e saída de materiais e equipamentos; inspecionar uso de
equipamentos de segurança. (grifos acrescentados)
[...] b) gestão de produtos químicos controlados (acompanhamento
dos processos de aquisições de produtos químicos controlados;
controle de estoque dos produtos químicos existentes na
Universidade; elaboração de mapas mensais de compra e utilização
de reagentes controlados pela Polícia Federal; elaboração de mapas
trimestrais de compra e utilização de reagentes controlados pelo
Exército Brasileiro e pela Polícia Civil) (grifos acrescentados).

5.

Portanto, uma vez exposta a evidência de que o referido cargo exerce

função de âmbito de interesse amplo de toda a Universidade, perfazendo seus eixos
estratégicos de Ensino, Pesquisa e Extensão, que em alguma medida tratam de
materiais químicos, recomendamos:

a)

Realizar estudos de modo que o cargo de Tecnólogo Químico se situe

adequadamente na estrutura universitária de forma a cobrir e assessorar todas as
funções acadêmicas que tangenciem processos que envolvem materiais químicos e;

b)

Mensurar o potencial das demandas de laboratórios instalados que

envolvam manipulação de materiais químicos na universidade, em face da
capacidade de atendimento do profissional ocupante do referido cargo, a fim de
verificar a necessidade de redimensionamento da respectiva força de trabalho para
exercício das atividades previstas para o cargo.

Santo André, 29 de julho de 2016.
À consideração superior,

Gebel Eduardo M. Barbosa
Administrador
De acordo. Encaminhe-se conforme proposto.

Adriana Maria Couto
Gerente da Auditoria Interna.
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