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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO – ESPECIALISTA TÉCNICO  

Projeto de estudo técnico e mercadológico do grafeno 

 
Processo seletivo acessível a todos os candidatos que atendam aos requisitos do cargo. 

 

O Instituto Mackenzie de Pesquisas em Grafeno e Nanotecnologias - MackGraphe, do 

Instituto Presbiteriano Mackenzie está em busca de profissional qualificado para atuar em 

projeto de estudo técnico e mercadológico relativo ao desenvolvimento do grafeno e 

materiais correlatos no Brasil e América Latina, em colaboração com o The Graphene 

Council.  

 

Vaga: Especialista Técnico  

Carga horária: 40 horas semanais. 

Local de trabalho: MackGraphe – Instituto Presbiteriano Mackenzie – Unidade 

Higienópolis. 

Regime de contrato: CLT – período determinado (1 ano) 

 

 

Escopo de trabalho: 

 

✓ Atuar em projeto de pesquisa para mapeamento da demanda técnica e mercadológica 

do grafeno e materiais correlatos; 

✓ Trabalhar com dados qualitativos e quantitativos de fontes primárias e secundárias 

em âmbito Brasil e América Latina; 

✓ Avaliar a viabilidade técnica e econômica da utilização do grafeno no 

desenvolvimento de produtos; 

✓ Produzir relatórios mercadológicos sobre a cadeia produtiva do grafeno. 

 

 

Requisitos para a função:  

 

Formação em pelo menos uma das seguintes áreas: Engenharia de Produção, Engenharia 

de Materiais, Engenharia Química, Química ou áreas afins devidamente reconhecidas e 

especialização voltada para desenvolvimento de mercado e produto. 

 

Experiência: 

  

✓ Mercados emergentes; 

✓ Tecnologias disruptivas em nanomateriais e nanotecnologias; 

✓ Estudo de mercados, produtos e patentes; 

✓ Grafeno e outros materiais 2D; 

✓ Básico de normas de caracterização de nanomaterias; 

✓ Elaboração de relatórios técnicos; 

✓ Fluência em português e inglês; 

✓ Espanhol desejável. 
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Procedimentos para inscrição: 

 

✓ Os interessados deverão enviar o material de seleção com o título/assunto ETGC + 

NOME para o e-mail recrutamento@mackenzie.br (e-mails sem assunto serão 

desconsiderados);  

✓ Mais informações: Talita Ferreira ou Camila Ferreira – Telefones: (11) 2114-8367 / 

(11) 2766-7623. 

 

Material de seleção: 

 

✓ Carta de apresentação; 

✓ Breve biografia; 

✓ Currículo; 

✓ Duas cartas de referência.  

 

 

Os candidatos que tiverem seus currículos selecionados serão convocados para entrevista. 
 
 
 


