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Recipient: 
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Deadline for submission: 15/10 /2021 

Type: Técnico 
Period: 11/2021 to 08/2024 
Number of months: até 30  
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Project title: (Portuguese and English) 
 
Ajuste fino de eletrocatalisador / interfase de eletrólitos para redução eficiente de CO2 e N2 em 
direção a produtos químicos de valor agregado  
 
Fine-tuning of Electrocatalyst / Electrolyte Interface for Efficient Reduction of CO2 and N2 towards 
added-value chemicals 

Research theme area: (Portuguese and English) 
 
Química 
 

Abstract (Portuguese and English) 
 
O técnico prestará apoio a dois projetos de pesquisa, realizando atividades de P&D, bem como o 
gerenciamento/operação/calibração/manutenção de equipamentos de laboratório. O candidato 
atuará no Instituto de Química da USP. 
 
 

Description (Portuguese and English) 
 
O candidato irá colaborar com os pesquisadores dos projetos “Ajuste fino de eletrocatalisador / 
interfase de eletrólitos para redução eficiente de CO2 e N2 em direção a produtos químicos de 
valor agregado” Projeto 60 e “Desenvolvimento de rotas catalíticas para transformação de CO2 
em produtos químicos e materiais” Projeto 63 do programa CCU do FAPESP-Shell Centro de 
Pesquisa para a Inovação de Gás da POLI-USP na Universidade de São Paulo. Resumo do programa 
e os projetos podem ser encontrados no site da RCGI (http://www.rcgi.poli.USP.br/). 
 
 
O técnico contribuirá alinhado aos principais objetivos dos projetos: 
 
Criar valor a partir das emissões de CO2 através do desenvolvimento de catalisadores e processos 
catalíticos eficientes baseados em catalise heterogênea e eletrocatálise. Pretende-se implementar 
estratégias visando transformar CO2 em álcoois superiores, especialmente etanol. Estes álcoois 
serão posteriormente transformados em produtos químicos como monômeros derivados do 
etanol.  
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Requirements to fill the position (Portuguese and English) 
 
O candidato deve possuir curso técnico ou graduação em química ou área correlata, 
preferencialmente tendo experiência nas seguintes áreas: 
- Noções de técnicas eletroquímicas; 
- Noções de cromatografia gasosa; 
- Gestão de laboratório; 
- Gestão de resíduos; 
-Cotações de materiais e contratação de serviços 
-Informática : excel 
-Inglês (desejável) 

O técnico terá um contrato CLT de 20 h/semanais em Projeto de Pesquisa FUSP/Shell. 
 
Local de trabalho:  
Instituto de Química da Universidade de São Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes 748, Butantã, São 
Paulo, Brasil.  

Documents/Information to be Sent:  
Ref: 21CHT134 

 
1) Preencher a ficha de inscrição: https://www.rcgi.poli.usp.br/opportunities-aplication/ 

2) Enviar os seguintes documentos para rcgi.opportunities@usp.br 

- CV atualizado; 

- Histórico escolar da última formação; 

- Carta de motivação apontando seus interessses (a ser preenchido no formulário de 

inscrição).  

Deadline: 15/10/2021  
 
Em caso de dúvidas, favor contatar: rcgi.opportunities@usp.br 
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