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COMPETÊNCIAS GERAIS 

As Competências Gerais ou Sínteses das Competências Profissionais deste e dos demais cursos podem ser obtidas no Site do Gfac 

(http://cpscetec.com.br/gfac/). Caso a Direção da Etec não possua os dados de login e senha, é necessário enviar uma solicitação, via 

e-mail, para gfac@cps.sp.gov.br. 

 

1. Identificação do curso 

Denominação: Técnico em Química 

Eixo Tecnológico: Produção Industrial 

Tipo de ensino: Ensino Técnico Concomitante/Subsequente ao Médio 

Modalidade: Presencial – Regular 

 

2. Portaria de autorização do CPS 

Turmas iniciadas Portaria correspondente 

A partir do 1º semestre de 2016 Portaria Cetec – 774, de 24-9-2015, publicada no Diário Oficial de 25-9-2015 – 
Poder Executivo – Seção I – página 37 

 

3. Competências gerais 

Módulo I: sem certificação técnica 

1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos processos 
industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade. 

2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise.  

3. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos. 

4. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem. 

  

Módulos I e II: sem certificação técnica 

1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos processos 
industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade. 

2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise. 

3. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes. 

4. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos industriais e 
laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinação final de produtos. 

5. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos. 

6. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online. 

7. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem. 

8. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança. 

 

Módulos I, II e III: Auxiliar de Laboratório Químico  

1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos processos 
industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade. 

2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise. 

3. Controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos com trocas térmicas, destilação, 
absorção, extração e cristalização. 

4. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes. 

5. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos industriais e 
laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinação final de produtos. 

6. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos. 

7. Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias-primas, reagentes e produtos. 

http://cpscetec.com.br/gfac/
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8. Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em equipamentos, linhas, 
instrumentos e acessórios. 

9. Preparar e executar análises físicas, químicas e físico-químicas, utilizando metodologias apropriadas. 

10. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online. 

11. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem. 

12. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança. 

 

Módulos I, II, III e IV: Técnico em Química 

1. Analisar e desenvolver textos técnicos e comerciais, de acordo com normas e convenções específicas. 

2. Aplicar princípios de instrumentação e sistemas de controle e automação. 

3. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos processos 
industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade. 

4. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise. 

5. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e pelo código de ética profissional, bem como as diferenças 
locais, culturais e sociais. 

6. Comunicar-se oralmente e por escrito na língua inglesa, no contexto da área profissional. 

7. Controlar a qualidade de matérias-primas, reagentes, produtos intermediários e finais. 

8. Controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos com trocas térmicas, destilação, 
absorção, extração e cristalização. 

9. Controlar sistemas reacionais e a operação de sistema sólido-fluído. 

10. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes. 

11. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos industriais e 
laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinação final de produtos. 

12. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos. 

13. Operar, monitorar e controlar processos industriais químicos e sistemas de utilidades. 

14. Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias-primas, reagentes e produtos. 

15. Otimizar o processo produtivo, utilizando as bases conceituais dos processos químicos. 

16. Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em equipamentos, linhas, 
instrumentos e acessórios. 

17. Planejar e executar projetos acadêmicos com base na natureza e na complexidade das atividades. 

18. Preparar e executar análises físicas, químicas e físico-químicas, utilizando metodologias apropriadas. 

19. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online. 

20. Selecionar e utilizar aplicativos informatizados, a partir da avaliação das necessidades do usuário. 

21. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem. 

22. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança.  

 

Organização 

Marcio Prata 

Revisão Técnica 

Fernando José Pedro 

Responsáveis pelas Competências Gerais 

Marcio Prata 

Fernanda Mello Demai 

Responsável pelo Grupo de Formulação e Análises Curriculares – Gfac 

Fernanda Mello Demai 

Coordenador do Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza 

Almério Melquíades de Araújo 
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COMPETÊNCIAS GERAIS 

As Competências Gerais ou Sínteses das Competências Profissionais deste e dos demais cursos podem ser obtidas no Site do Gfac 

(http://cpscetec.com.br/gfac/). Caso a Direção da Etec não possua os dados de login e senha, é necessário enviar uma solicitação, via 

e-mail, para gfac@cps.sp.gov.br. 

 

1. Identificação do curso 

Denominação: Técnico em Química 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Tipo de ensino: Ensino Técnico Concomitante/Subsequente ao Médio 

Modalidade: Presencial – Regular 

 

2. Portaria de autorização do CPS 

Turmas iniciadas Portaria correspondente 

Do 1º semestre de 2009 
ao 2º semestre de 2012 

Portaria Cetec – 4, de 6-1-2009, publicada no Diário Oficial de 17-1-2009 – Poder 
Executivo – Seção I – página 52 

Do 1º semestre de 2013 
ao 2º semestre de 2015 

Portaria Cetec – 127, de 3-10-2012, publicada no Diário Oficial de 4-10-2012 – Poder 
Executivo – Seção I – página 254 

 

3. Competências gerais 

Módulo I: sem certificação técnica 

1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos processos 
industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade. 

2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise.  

3. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos. 

4. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem. 

  

Módulos I e II: sem certificação técnica 

1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos processos 
industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade. 

2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise. 

3. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes. 

4. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos industriais e 
laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinação final de produtos. 

5. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos. 

6. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online. 

7. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem. 

8. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança. 

 

Módulos I, II e III: Auxiliar de Laboratório Químico  

1. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos processos 
industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade. 

2. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise. 

3. Controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos com trocas térmicas, destilação, 
absorção, extração e cristalização. 

4. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes. 

5. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos industriais e 
laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinação final de produtos. 

6. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos. 

http://cpscetec.com.br/gfac/
mailto:gfac@cps.sp.gov.br
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7. Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias-primas, reagentes e produtos. 

8. Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em equipamentos, linhas, 
instrumentos e acessórios. 

9. Preparar e executar análises físicas, químicas e físico-químicas, utilizando metodologias apropriadas. 

10. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online. 

11. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem. 

12. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança. 

 

Módulos I, II, III e IV: Técnico em Química 

1. Analisar e desenvolver textos técnicos e comerciais, de acordo com normas e convenções específicas. 

2. Aplicar princípios de instrumentação e sistemas de controle e automação. 

3. Aplicar técnicas de GMP – Good Manufacturing Pratices (BPF – Boas Práticas de Fabricação) – nos processos 
industriais, e de BPL (Boas Praticas de Laboratório) no controle de qualidade. 

4. Aplicar técnicas de preparação e manuseio de amostras para análise. 

5. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e pelo código de ética profissional, bem como as diferenças 
locais, culturais e sociais. 

6. Comunicar-se oralmente e por escrito na língua inglesa, no contexto da área profissional. 

7. Controlar a qualidade de matérias-primas, reagentes, produtos intermediários e finais. 

8. Controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos com trocas térmicas, destilação, 
absorção, extração e cristalização. 

9. Controlar sistemas reacionais e a operação de sistema sólido-fluído. 

10. Coordenar e controlar a qualidade em laboratório de acordo com normas vigentes. 

11. Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de processos industriais e 
laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental e destinação final de produtos. 

12. Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos. 

13. Operar, monitorar e controlar processos industriais químicos e sistemas de utilidades. 

14. Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias-primas, reagentes e produtos. 

15. Otimizar o processo produtivo, utilizando as bases conceituais dos processos químicos. 

16. Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em equipamentos, linhas, 
instrumentos e acessórios. 

17. Planejar e executar projetos acadêmicos com base na natureza e na complexidade das atividades. 

18. Preparar e executar análises físicas, químicas e físico-químicas, utilizando metodologias apropriadas. 

19. Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos online. 

20. Selecionar e utilizar aplicativos informatizados, a partir da avaliação das necessidades do usuário. 

21. Selecionar e utilizar técnicas de amostragem. 

22. Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os princípios de segurança.  

 

Organização 

Marcio Prata 

Revisão Técnica 

Fernando José Pedro 

Responsáveis pelas Competências Gerais 

Marcio Prata 

Fernanda Mello Demai 

Responsável pelo Grupo de Formulação e Análises Curriculares – Gfac 

Fernanda Mello Demai 

Coordenador do Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza 

Almério Melquíades de Araújo 

 


