
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Analista de Laboratório Físico/Químico Função: Executar análises 
físico-químicas em materiais 

processados na empresa 

 

Área: Laboratório 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Laboratório 
 

Área: Laboratório 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe amostras de matérias-primas e produção (mantas, tintas, solventes, 

argamassas, etc.) para testes e controle da qualidade dos mesmos visando liberar o 

recebimento, produção ou expedição dos produtos. 

 Realiza análises físico-químicas das amostras abrangendo testes de viscosidade, 

densidade, dureza, Ph e outras utilizando-se de instrumentos e equipamentos do 

laboratório. Observa os resultados e os confronta com as especificações dos produtos 

podendo liberar o processo,  rejeita-lo  ou corrigi-lo.. 

 Registra os resultados das análises em planilhas diretamente acessando o sistema 

informatizado da empresa, atendendo às orientações das Normas ISO ou para controle 

da garantia da qualidade. 

 Corrige o lote da produção na eventualidade da amostra apresentar distorções em 

relação ás especificações do produto: orienta a adição de novos produtos, altera os 

volumes, ajusta cores, sugere regulagem do equipamento, etc. 

 Semanalmente fabrica produtos químicos em pequena quantidade para utilização no 

processo industrial (desmoldante, por exemplo). Compõe o produto conforme 

especificações, testa e envia á produção. 

 Cuida da ordem e limpeza do local e equipamento de trabalho (instrumentos, produtos, 

máquinas, etc.) solicitando manutenção, se necessário. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor do Laboratório realiza análises físico-químicas em matérias-

primas e produtos acabados, entre outros, visando atender às especificações de produção e 

qualidade. 

 



 

 
 
 
(cont.) 

 Mensalmente emite relatórios sobre o desempenho da área especificando o número de 

análises realizadas, problemas encontrados, rejeições e correções, etc. para controle do 

superior e do processo. 

 Eventualmente emite certificados da qualidade dos produtos da empresa acessando o 

sistema e imprimindo o documento, conforme solicitação dos clientes. 

 Pode auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e matérias-primas realizando 

análises e testes laboratoriais, conforme orientação, registrando os dados e ocorrências 
para apreciação do superior bem como  avaliar reclamações de clientes quanto à 

qualidade e especificações dos produtos acabados, ratificando ou não a procedência das 

mesmas 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo (Química Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                    Curso de atualização de equipamentos e processos desenvolvidos na área 
 
 

Experiência  acumulada:   De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
                                                                                                                                  Data:  01/11/2016 
 

 

 


