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Alterações nos Conteúdos Programáticos – 23/04/2012 

 
Conhecimentos Específicos (Técnico em Eletrônica Avançada - Área de atuação TEA-MEFAAGE) 
Incluir: “Sistemas de classificação de risco químico; níveis de proteção química, NR 13 e NR 33.”. 
 
Conhecimentos Específicos (Técnico em Eletrônica Avançada - Área de atuação TEA-SMST111) 
Excluir: “Legislação ambiental (FEPAM, SMAM, IBAMA e Outros)”. 
 
Conhecimentos Específicos (Especialista em Tecnologia Eletrônica Avançada - Área de atuação 
ETEA-MEQUIF) 
Incluir: “Bombas de vácuo; Detecção de vazamentos em sistemas de vácuo; Válvulas e conexões para 
sistemas de gases especiais; Metrologia; Medição e controle de temperatura, umidade e partículas em 
salas limpas; Classes de salas limpas; Sistemas de ventilação e exaustão.”. 
 
Conhecimentos Específicos (Especialista em Tecnologia Eletrônica Avançada - Área de atuação 
ETEA-MANUEF) 
Onde se lê: “Controladores lógicos programáveis; Automação industrial; Sistemas supervisórios; 
Sistemas de alarme e monitoramento; Conexão de equipamentos em rede; Válvulas, sensores e atuadores; 
Sistemas com motor de passo. Medição e controle de temperatura e umidade. Manutenção e calibração de 
instrumentos de medição. Análise de sistemas de medição. Supervisão de equipes de manutenção de 
equipamentos de produção; Organização e Planejamento da Manutenção; Manutenção Preditiva, 
Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva; Manutenção Produtiva Total; Inspeção periódica e 
manutenção em grupos de equipamentos; Estudo dos tempos de manutenção; Implementação de 
melhorias nos equipamentos, redução dos tempos de manutenção e de set up; Implementação das 
sequências e procedimentos de manutenção; Determinação de intervalo ótimo de manutenção; Análise de 
modos de falha (FMEA) e Planos de Controle; Análise de falhas e implementação de ações corretivas e 
preventivas em equipamentos (MASP); Planejamento de orçamento, controle e redução de custos de 
manutenção.” 
 
Leia-se: “Noções básicas em equipamentos e etapas de fabricação de circuitos integrados 
(microfabricação): fabricação do Silício, Fotolitografia, Oxidação Térmica, Difusão, Implantação Iônica, 
Deposição de filmes, Etching; Instrumentação eletrônica: osciloscópios, voltímetros e amperímetros; 
Salas Limpas para indústria de semicondutores; Instrumentação e Automação Industrial Aplicada à 
indústria de semicondutores; Intervalos de pressão e bombas de vácuo, medição de pressão; 
Controladores lógicos programáveis; Sistemas de alarme e monitoramento; Supervisão de equipes de 
manutenção de equipamentos de produção; Organização e planejamento de manutenção; Manutenção 
preditiva, Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva; Manutenção Produtiva Total; Inspeção 
periódica e manutenção em grupos de equipamentos; Estudo dos tempos de manutenção; Implantação de 
melhorias nos equipamentos, redução dos tempos de manutenção e de setup; Implantação das seqüências 
e procedimentos de manutenção; Planejamento de orçamento, controle e redução de custos de 
manutenção; Determinação de intervalo ótimo de manutenção; Análise de modos de falha (FMEA); 
Análise de falhas e implantação de ações corretivas e preventivas em equipamentos (MASP).”. 
 
Conhecimentos Específicos (Técnico em Eletrônica Avançada - Área de atuação TEA-MEFA111) 
Onde se lê: “Organização e Planejamento da Manutenção; Manutenção Preditiva, Manutenção Preventiva 
e Manutenção Corretiva; Manutenção Produtiva Total; Planejamento de orçamento, controle e redução de 
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custos de manutenção; Análise de modos de falha (FMEA) e Planos de Controle; Análise de falhas e 
implementação de ações corretivas e preventivas em equipamentos (MASP). Inspeção periódica e 
manutenção em grupos de equipamentos; Estudo dos tempos de manutenção; Implementação de 
melhorias nos equipamentos, redução dos tempos de manutenção e de set up; Implementação das 
sequências e procedimentos de manutenção; Determinação de intervalo ótimo de manutenção; 
Instrumentação eletrônica: sensores de fluxo, vazão, pressão, vácuo e temperatura; Sistemas de vácuo; 
Conexão de equipamentos em rede; Automação, CLPs, inversores de frequência, válvulas, sensores e 
atuadores.” 
Leia-se: “Conceitos de manutenção corretiva, preventiva e preditiva; Análise de falhas e implementação 
de ações corretivas e preventivas em equipamentos (MASP); Noções básicas das etapas de processo de 
fabricação de semicondutores (fotolitografia, difusão, corrosão, limpeza, deposição e implantação iônica); 
noções básicas da importância da sala limpa para a produção de circuitos integrados; Conhecimentos de 
instrumentação eletrônica: sensores de fluxo, vazão, pressão, vácuo e temperatura; Sistemas de vácuo: 
noções básicas, bombas, instrumentos de medição e detecção de vazamentos; Noções básicas de 
controladores lógicos programáveis (CLP) e sua linguagem de programação (Ladder); Noções básicas de 
inversores de frequência; Noções de válvulas, sensores e atuadores (elétrico/eletrônico e pneumáticos). 
Noções de medição, definição e unidades de elétrica: tensão, corrente, resistência e potência; Riscos 
envolvidos na manutenção de equipamentos com gases especiais e a granel na fabricação de 
semicondutores.”.  
 
Conhecimentos Específicos (Especialista em Tecnologia Eletrônica Avançada - Área de atuação 
ETEA-LIMPEZ)  
Onde se lê: “Limpeza RCA; Soluções de limpeza padrão usadas na preparação de superfícies em 
microeletrônica; Contaminações metálicas e sua remoção; Corrosão úmida de óxido de silício e nitreto de 
silício; Corrosão úmida de polissilício; Remoção de materiais orgânicos, polímeros, e fotorresiste; 
Equipamentos (capelas / ultra-som / spray tools) e matérias-primas para os processos de limpeza de 
lâminas de silício; Técnicas de caracterização associadas aos processos da área de limpeza. Técnicas de 
secagem de lâminas de Silício. Importância da limpeza das lâminas de silício em microeletrônica. A 
química de soluções aquosas; Noções básicas de sistemas de água ultrapura; Adesão e remoção de 
partículas.”  
Leia-se: “Importância das limpezas químicas em microeletrônica; Tipos e origem dos contaminantes em 
microeletrônica; Vantagens e desvantagens das limpezas químicas de superfícies com soluções aquosas 
em microeletrônica; Soluções de limpeza padrão usadas na preparação de superfícies em microeletrônica 
(SC1, SC2, SPM, BOE, DHF); Processo de remoção de contaminantes orgânicos, óxido de silício, 
partículas e contaminantes metálicos da superfície de lâminas de silício em microeletrônica; Efeito da 
concentração e da temperatura nas soluções usadas em microeletrônica; Equipamentos usados em 
processos industriais de fabricação de circuitos integrados: baseado em tecnologias de imersão em 
produtos químicos (Full Automatic Wet benches), baseado em tecnologias de centrifugação e injeção de 
produtos químicos (Spray Acid Tools/ Spray Solvent Tools), baseado em tecnologias usando sistema de 
Megasonic para remoção de partículas em soluções químicas (Megasonic Tools), baseado em técnica de 
secagem de lâminas de silício usando vapor de álcool isopropílico (IPA Vapor Dryer - Efeito Marangoni) 
e baseado em técnica de secagem de lâminas usando injeção de nitrogênio ultrapuro e centrifugação (Spin 
Rinser Dryer – SRD).”. 
 
Conhecimentos Específicos (Especialista em Tecnologia Eletrônica Avançada - Área de atuação 
ETEA-PCIANA)  
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Onde se lê: “9- Ferramentas de Projeto: Virtuoso Preview; Virtuoso Composer; Virtuoso Layout; 
Virtuoso Hierarchy Editor; Assura DRC, LVS; Analog Design Environment; DesignSync. 10- Leiaute 
Analógico: Resistores; Capacitores; Transistores Bipolares; Diodos; Transistores MOS; Desenvolvimento 
de células parametrizáveis. 11-Linguagens de Projeto: Verilog e VHDL; VerilogA e VerilogAMS.” 
Leia-se: “9- Ferramentas de Projeto: Virtuoso Preview; Virtuoso Composer; Virtuoso Layout; Virtuoso 
Hierarchy Editor; Assura DRC, LVS; Analog Design Environment. 10- Leiaute Analógico: Resistores; 
Capacitores; Transistores Bipolares; Diodos; Transistores MOS; Desenvolvimento de células 
parametrizáveis. 11-Linguagens de Projeto: VerilogAMS.” 
 
 
Conhecimentos Específicos (Especialista em Tecnologia Eletrônica Avançada - Área de atuação 
ETEA-PRANBA) 
Onde se lê: “10 - Ferramentas de Projeto: Virtuoso Preview; Virtuoso Composer; Virtuoso Layout; 
Virtuoso Assembly Chip Router (VCAR); Virtuoso Analog Voltage Storm;. Virtuoso Hierarchy Editor; 
Assura DRC, LVS; QRC Extraction; Dracula DRC; PIPO; Analog Design Environment; DesignSync. 11 
- Mecanismos de Falhas: Sobrecarga Elétrica; Contaminação; Efeitos de Superfície; Parasitas; Latch-Up. 
12 - Linguagem de programação SKILL. 13 - Operação e Modelo de Dispositivos: Modelo BSIM3. 14 - 
Circuitos Digitais: Portas Lógicas; Transistores de Passagem; Multiplexadores e Demultiplexadores; 
Latches e Flip-Flops; Leiaute de Células Padrão. 15 - Linguagens de modelo de Projeto: Verilog e 
VHDL; VerilogA e VerilogAMS.” 
Leia-se: “10 - Ferramentas de Projeto: Virtuoso Preview; Virtuoso Composer; Virtuoso Layout; Virtuoso 
Assembly Chip Router (VCAR); Virtuoso Analog Voltage Storm;. Virtuoso Hierarchy Editor; Assura 
DRC, LVS; QRC Extraction; Dracula DRC; PIPO; Analog Design Environment. 11 - Mecanismos de 
Falhas: Sobrecarga Elétrica; Contaminação; Efeitos de Superfície; Parasitas; Latch-Up. 12 - Linguagem 
de programação SKILL. 13 - Operação e Modelo de Dispositivos: Modelo BSIM3. 14 - Circuitos 
Digitais: Portas Lógicas; Transistores de Passagem; Multiplexadores e Demultiplexadores; Latches e 
Flip-Flops; Leiaute de Células Padrão. 15 - Linguagens de modelo de Projeto: VerilogAMS.”. 
 
 
Conhecimentos Específicos (Especialista em Tecnologia Eletrônica Avançada – área de Atuação 
ETEA-PROJRF) 
Onde se lê: “8- Ferramentas de Projeto: Virtuoso Preview; Virtuoso Composer; Virtuoso Layout; 
Virtuoso Hierarchy Editor; Assura DRC, LVS; Analog Design Environment; DesignSync. 9- Modelagem 
comportamental RF: fluxo de simulação RF; modelo comportamental RF; verificação RF "bottom-up". 
10- Operação e Modelo de Dispositivos: Modelo BSIM3. 11- Kits para projeto Físico: Biblioteca de 
Dispositivos Primitivos; Modelos de Simulação; Biblioteca de Células Padrão; Arquivos de Verificação. 
12-Linguagens de Projeto: Verilog e VHDL; VerilogA e VerilogAMS.”  
Leia-se: “8- Ferramentas de Projeto: Virtuoso Preview; Virtuoso Composer; Virtuoso Layout; Virtuoso 
Hierarchy Editor; Assura DRC, LVS; Analog Design Environment. 9- Modelagem comportamental RF: 
fluxo de simulação RF; modelo comportamental RF; verificação RF "bottom-up". 10- Operação e Modelo 
de Dispositivos: Modelo BSIM3. 11- Kits para projeto Físico: Biblioteca de Dispositivos Primitivos; 
Modelos de Simulação; Biblioteca de Células Padrão; Arquivos de Verificação. 12-Linguagens de 
Projeto: VerilogAMS.”. 


