
 

  

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETINO Nº 16/2022-FUNPEC – CARGO DE 
TÉCNICO EM QUÍMICA PARA CADASTRO DE RESERVA – REQUISITOS DE 

TITULAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
 
 

 
 
  Esclarecemos que os requisitos de titulação para o Cargo de Técnico em 
Química – código 01 - (áreas de meio ambiente, saneamento e afins), objeto do Edital 
de nº 16/2022-FUNPEC, obedecem integralmente ao estabelecido no Anexo I e ao art. 
2º do Decreto nº 85.877, de 1981, que estabelece normas para o exercício da profissão 
de Químico, e dá outras providências. 
 

 
“DECRETO Nº 85.877, DE 7 DE ABRIL DE 1981 
Estabelece normas para execução da Lei nº 2.800, de 18 de junho de 
1956, sobre o exercício da profissão de químico, e dá outras 
providências  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere 
o artigo 81, item III, da Constituição,  
DECRETA:  
[...] 
Art. 2º. São privativos do químico:  
I - análises químicas ou físico-químicas, quando referentes a 
Indústrias Químicas;  
Il - produção, fabricação e comercialização, sob controle e 
responsabilidade, de produtos químicos, produtos industriais obtidos 
por meio de reações químicas controladas ou de operações unitárias, 
produtos obtidos através de agentes físico-químicos ou biológicos, 
produtos industriais derivados de matéria prima de origem animal, 
vegetal ou mineral, e tratamento de resíduos resultantes da 
utilização destas matérias primas sempre que vinculadas à Indústria 
Química;  
III - tratamento, em que se empreguem reações químicas controladas 
e operações unitárias, de águas para fins potáveis, industriais ou para 
piscinas públicas e coletivas, esgoto sanitário e de rejeitos urbanos e 
industriais;  
IV - O exercício das atividades abaixo discriminadas, quando 
exercidas em firmas ou entidades públicas e privadas, respeitado o 
disposto no artigo 6º:  

  a) análises químicas e físico-químicas;  
 

 



 

  

 

 

  
b) padronização e controle de qualidade, tratamento prévio de 

matéria prima, fabricação e tratamento de produtos industriais;  

  
c) tratamento químico, para fins de conservação, melhoria ou 

acabamento de produtos naturais ou industriais;  

  

d) mistura, ou adição recíproca, acondicionamento, embalagem e 
reembalagem de produtos químicos e seus derivados, cujo 
manipulação requeira conhecimentos de Química;  

  

e) comercialização e estocagem de produtos tóxicos, corrosivos, 
inflamáveis ou explosivos, ressalvados os casos de venda a 
varejo;  

  
f) assessoramento técnico na industrialização, comercialização e 

emprego de matérias primas e de produtos de Indústria Química;  

  
g) pesquisa, estudo, planejamento, perícia, consultoria e 

apresentação de pareceres técnicos na área de Química .  
V - exercício, nas indústrias, das atividades mencionadas no Art. 335 
da Consolidação das Leis do Trabalho;  
VI - desempenho de outros serviços e funções, não especificados no 
presente Decreto, que se situem no domínio de sua capacitação 
técnico-científica;  
VII - magistério superior das matérias privativas constantes do 
currículo próprio dos cursos de formação de profissionais de 
Química, obedecida a legislação do ensino. “ 

 
 
  Diante do exposto, o provimento das vagas do cargo de Técnico em Química 
(código 101) os requisitos postos no Edital 16/2022, legalmente retificado. 
 
 
Natal, 27 de setembro de 2022.  

 
 


