
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Laboratório Clínico/Biomédico 

 

Função: Realização de 

exames laboratoriais clínicos 

Área:  Laboratório 
 

Revisão:  0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Laboratório Área:  Laboratório 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente verifica as condições de operação dos equipamentos do laboratório 

(Immulite 2000/XP, Cosas E 411, Centaur XP e outros) para a realização dos exames 
clínicos: executa controles internos utilizando-se de parâmetros para mensurar a 

precisão ou tolerância aceitável para os resultados, libera o equipamento ou solicita sua 

calibragem requerendo a presença da assistência técnica. Registra as marcações 
obtidas para garantia do controle de qualidade ou análise das tendências de marcação 

para prever a necessidade de manutenção. 
 

 Organiza laminas, reagentes, material de laboratório, instrumentos de análise 

(microscópio, por exemplo) bem como cuida da ordem e limpeza do ambiente de 

trabalho preparando-se para a realização dos exames clínicos visando manter a 
agilidade da rotina dentro dos padrões de qualidade exigidos pela empresa. 

 

 Verifica pendências de exames do dia anterior, urgências, prazos de vencimento, etc. 

visando agilizar a rotina da área e o cumprimento dos prazos estabelecidos liberando os 
resultados para a confecção de laudos ou encaminhamento às áreas solicitantes. 

 

 Executa as análises clínicas das amostras recebidas (sangue, urina, fezes, secreções, 

etc.) utilizando-se de material, soluções, instrumentos e equipamentos específicos. 
Avalia os resultados dentro de padrões estabelecidos e libera para a confecção dos 

laudos ou pode refazê-los para a confirmação de resultados críticos. Notifica o superior 

para orientação frente a resultados pouco comuns ou, ainda, contata com o paciente e 
seu médico para avaliação da rotina e medicamentos utilizados que possam justificar os 

resultados obtidos. 
 
(cont.) 

 Confere a clareza e exatidão dos laudos dos exames clínicos realizados 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Laboratório realiza exames laboratoriais clínicos de natureza 

bioquímica (sangue), parasitológica (fezes e urina) e microbiológica (secreções) operando 

equipamento, instrumentos e materiais específicos. 

 



responsabilizando-se pela assinatura e liberação dos mesmos. 
 

 Cuida da ordem e limpeza do local, material, equipamentos e ferramentas de trabalho 

solicitando serviços de manutenção quando necessário. 
 

 

 Semanalmente cuida da reposição do material de consumo da área emitindo solicitações 
ao Almoxarifado. Emite a documentação, busca aprovação e encaminha bem como 

recebe , confere e estoca as requisições. 

 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre a movimentação da 

área (exames realizados, consumo de material, manutenção do equipamento, etc.) para 
avaliação do desempenho da atividade, apreciação e controle do superior. 

 

 Eventualmente revisa ou sugere alterações em procedimentos e métodos de trabalho 

baseando-se em determinações legais, indicações de auditorias ou inovações do 
mercado mediante acesso à Internet, consulta bibliográfica, pesquisas e estudos 

diversos, visando aprimorar a prestação dos serviços e padrões de qualidade da 

empresa. Acompanha auditorias de qualidade prestando os esclarecimentos necessários 
às dúvidas levantadas no processo. 

 

 Pode auxiliar na contratação de serviços terceirizados ou aquisição de equipamentos 

para a área subsidiando a área de Compras com a informações técnicas pertinentes ao 
processo. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível  Superior (Biomedicina, Farmácia ou Biologia) 
 

Habilidades técnicas:  Office básico 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos  
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Criatividade e inovação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Proatividade 

 Potencial para aprendizagem 

 Utilização do raciocínio lógico 
 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/11/2012 
 

 

 


