LABORATÓRIOS COM ADICIONAL DE ENQUADRAMENTO BASEADO NA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE T
JUTA

Local

Descrição das atividades

Laboratório de Ensaios

Aulas práticas de experimentos e pesquisas de materiais e ensaios.

Laboratório de Materiais
Laboratório de Solda

( soldagem)

Aula pratica e teórica no processo de soldagem a arco elétrico e manipulação de
esmeril, lixadeira, serra de fita e cilindros com gases inflamáveis.
Atividades Administrativas aula pratica de autocad e apoio aos alunos na utilização
de computadores.Instalação de Software, manutenção Hardware, configuração de
equipamentos e rede.

Adicional de Enquadramento
PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT
PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT
PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT

Laboratório de Baja

Aula pratica e teórica na montagem de experimentos

Laboratório de Vibração Mecanica

Aula pratica e teóricas de mecânica automobilística e desenvolvimento do projeto
BAJA, desde o projeto até a sua fabricação para competições.

PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT
PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT
PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT
PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT

Laboratório em Geral

Apoio técnico na preparação das aulas com estanho, Álcool, isopropílico, m1 (óleo
desengripante para limpeza), Sulfato de cobre, Vaselina, cola (Superbonder).

PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT

Laboratório de Química

Apoio técnico na preparação das aulas dos produtos: percloreto de ferro, fluxo para
solda de estanho, Álcool isopropílico, pasta térmica (Inoplastec), breu,resina
fenólicas e cobre.

PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT

Laboratório de Pneumática Maquinas
Térmica e Hidráulica

Aula teórica e prática de química com o uso dos produtos: Acetato de amônia,
Acetato de butila, Álcool Isopropilio, Ácido Acético, Acetona, Ácido Clorídrico,
PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
Ácido Fluorídrico, Ácido Fosfórico, Ácido Nítrico, Ácido Sulfúrico, Álcool Butílico,
ANALISAR LTCAT
Etanol, Benzeno, Chumbo, Dióxido de Enxofre, Formaldeído, Heptano, Hexano,
Hidroquinona, Tolueno.

Laboratório de Física Experimental

Aula pratica e teórica na montagem de experimentos

Aulas praticas e projeto e construção de aeronaves rádio controladas
Laboratório de Usinagem Mecânica
Aula práticas e teóricas no processo de usinagem e processo de fabricação.

JUTA

PRESUMIDO 20% INSALUBRIDADE
ANALISAR LTCAT

trabalham em circuito elétrico de média e alta tensão na manutenção de
Laboratório de Eletrônica, Automação,
equipamentos, preparação de aulas e rearme do disjuntor da subestação primária do PERICULOSIDADE 30% salário base
Acionamentos, Circuitos Elétricos
13,8KVA.
ODONTOLOGIA

Local

Almoxarifado clinica I e II

Clinicas (I,II, pós, radiologia, sala de
pesquisa e nuper

Descrição das atividades

Adicional de Enquadramento

entrada e saída de material de consumo, realização da distribuição de materiais em
sua dosagem exata a cada aluno e professores; controle de estoque e ativos fixos,
tais como aparelhos de fotopolimerização, aparelhos d e bisturi, aparelhos de
pressão; controle dos líquidos fixador e revelador na sala de revelação.
Ministram aulas práticas nas clínicas de Graduação I e II, Pós Graduação e também
no Laboratório Multidicip linar, mantém contato direto com os pacientes de Taubaté
NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78 grau médio
e de toda a região do vale do Paraíba.

Manter contato co agente biologico durante a p´reparação dos equipamentos para
esterilização

Esterilização

ODONTOLOGIA

Sala de máquina

Realiza a manutenção dos equipos, aparelhos e máquinas, trocas de peças,
mangueiras, fios, fusíveis, óleos ou mesmo a troca do próprio
equipamento/máquina; realiza a manutenção do estoque de peças para reposição.

Clinica de radiologia odontológica

Ministram aulas práticas nas clínicas de Graduação I e II, Pós Graduação e também
NR 16 exposição ao risco de radiações ionizantes
no Laboratório Multidicip linar, mantém contato direto com os pacientes de Taubaté
Periculosidade
e de toda a região do vale do Paraíba.

Laboratório multidisciplinar

preparando o material e laboratório para aula; auxilia os alunos na manipulação do
gesso, resinas, polimento, etc; auxilio de uso nas máquinas, como cortador de gesso,
plastificadora a vácuo, polidora química, prens a hidráulica e vibradores; manter o
estoque atualizado
NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78 grau médio

Centro de pesquisa em odontologia –
cepeo

Ministram aulas práticas nas clínicas de Graduação I e II, Pós Graduação e também
no Laboratório Multidicip linar, mantém contato direto com os pacientes de Taubaté
e de toda a região do vale do Paraíba.

Campus do Bom
Conselho

Local

Anatomia/Patologia

Biologia Biologia e Biologia Molecular

Biologia Biologia e Biologia Molecular
Técnica Cirurgica
Parasitologia

Microbiologia/Imunologia

Descrição das atividades
Sua função consiste em: Aulas práticas com cadáveres que são retirados dos
tanques contendo produtos químicos – formaldeído e colocados em bancadas
apropriadas para estudo. Preparo de soluções químicas e embalsamento de peças
anatômicas de cadáveres. Coleta de cadáveres ou de ossadas provenientes de
exumação.
Preparo de aulas práticas de soluções com produtos químicos, manuseio de material
com sangue e secreções Manejo de microscópio, limpeza e desinfecção de
materiais.Aulas práticas de extração e purificação de DNA e RNA e eletroforese
envolvendo manuseio de produtos químicos
molecular consiste em: Extração e purificação de DNA e RNA e eletroforese
envolvendo manuseio de produtos químicos
Sua função no laboratório de técnicas cirúrgicas consiste em: Preparação de animais
para aplicação de anestésico e sutura de animais
Processamento de amostras fecais, preparo de material biológico usado em aula,
manuseio de material sanguíneo, lavagem e desinfecção de material contaminado e
manuseio de material perfuro cortante.

Adicional de Enquadramento

NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Insalubridade Grau Máximo 40%

NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78
Grau Médio 20%
Adicional de Insalubridade Grau Médio 20%
NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78
Grau Médio 20%
NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Insalubridade Grau Médio 20%

Aula prática e cultivo e identificação de microorganismo, teste de sensibilidade
antimicrobiana, ensaios de aderência microbiana, manuseio de material com sangue, NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78Adicional de
plasma, urina, saliva e manuseio de produtos químicos como: corantes,
Insalubridade Grau Médio 20%
ortonifenodiamina, ácidos clorídricos, sulfúrico, acético e cítrico.

Campus do Bom
Conselho

Biotério

Aula pratica com animais (ratos), criação e manejo destes animais, controle
sanitário, eutanásia de animais doentes ou idosos, aplicação dos anestésicos e
medicamentos em animais,limpeza e desinfecção de gaiolas .

NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Insalubridade Grau Médio 20%

Zoologia e biologia Marinha

Preparo de soluções e reagente químico para pesquisa e aulas práticas auxilia na
coleta de material biológico, dissecação de animais, fixação e manuseio de material
biológico, monitoramento de aulas práticas e experimentos, manutenção da coleta
científica e didática.

NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Insalubridade Grau Médio 20%

Bioquímica

Histologia

Análise química e bioquímica (Pesquisa).Lavagem e secagem de vidrarias,
preparação de soluções químicas, aulas práticas utilizando soro, plasma ou sangue,
controle da produção de água ultra pura e destilada.
Confecção e lâminas didáticas utilizando materiais histológicos fixados ou não em
formol, para teses, doutorados e pesquisas e preparo de soluções e corantes
químicos

NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Insalubridade Grau Médio 20%
NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78
Adicional de Insalubridade Grau Médio 40%

Fisiologia e Farmacologia

Aulas práticas envolvendo animais para experimentação e objetos perfuro cortantes,
pesquisa envolvendo preparo de soluções de medicamentos, extrato de plantas.
NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Lavagem de materiais cirúrgicos, procedimentos cirúrgicos e aplicação de
Insalubridade Grau Médio 20%
medicamentos em ratos, preparo de soluções químicas para pesquisa, utilização de
reagentes entre eles medicamentos trópicos e psicotrópicos

Microbiologia Agrícola e Fitopatologia

Aula prática e análise de efluentes (esgoto).

Salas de aula da Enfermagem

Aulas teóricas em sala de aula e práticas na área básica de saúde( Pamo e ESF)
eImnstituições de as[ude( Hospital, Pronto Socorro)

Piscina

Aulas práticas na piscina. Serviço de limpeza e manutenção.

NR-15, anexo 13 da Portaria 3214/78 Adicional de
Insalubridade Grau Minimo 10%

Salas de aula da Fisioterapia

Aulas teóricas nas salas de aula e práticas na clinica de fisoterapia, área básica de
saúde (PAMO e ESF) e hospital

NR-15, anexo 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Insalubridade Grau Máximo 20%

Salas de aula da Medicina

Aulas teóricas nas salas de aula e práticas nos laboratórios da UNITAU e hospital

NR-15, anexo 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Insalubridade Grau Máximo 20% e 40%

NR-15, anexo 13 e 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Insalubridade Grau Médio 20%
NR-15, anexo 14 da Portaria 3214/78Adicional de
Insalubridade Grau Máximo 20%

