
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Laboratório 
 

Função: Realizar análises 
físico-químicas em matérias 

primas e produtos acabados 

Área: Laboratório 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Laboratório 
 

Área: Laboratório 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe amostras de matérias-primas, da água utilizada no processo 

produtivo e produção para testes e controle da qualidade dos mesmos visando liberar o 

recebimento, produção ou expedição dos produtos incluindo o controle de qualidade 

das condições do transporte de matérias primas (carretas). 

 Faz ou solicita, no início das atividades, assistência técnica para a calibração das 

máquinas, equipamentos e vidraria utilizados no Laboratório para realização das 

análises de qualidade. Providencia as correções necessárias na eventualidade de desvios 

e libera para uso. 

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

temperatura, cor, aroma, crioscopia (% de água no leite) bem como análises 

microbiológicas para avaliação dos níveis de contaminação, mofo, leveduras e 

coliformes entre outros 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 para controle da garantia da 

qualidade. 

 Indica ações para a correção dos lotes de produção na eventualidade da amostra 

apresentar distorções em relação ás especificações do produto: orienta a adição de 

novos produtos, altera os volumes, sugere regulagem do equipamento, etc. Recolhe 

novas amostras para avaliação da correção e liberação do processo ou novas ações. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador do Laboratório realiza análises físico-químicas e microbiológicas 

em matérias-primas e produtos acabados visando atender às especificações de produção e 

qualidade. 

 

 

 



 
 
 
(cont.) 

 Utiliza-se de material apropriado (reagentes, autoclaves, estufas, vidraria, etc.) na 

execução das tarefas zelando pela organização e seu perfeito estado de conservação, 

obedece a procedimentos específicos adquiridos em treinamentos para o seu uso bem 

como o de equipamentos de segurança para preservar-se de riscos e acidentes de 
trabalho. Controla o uso/consumo dos materiais utilizados e solicita sua reposição, 

quando necessário, bem como   cuida da ordem e limpeza do local de trabalho 
removendo resíduos, lixo, material para descarte, etc. 

 

 Semanalmente faz o controle da higiene das mãos dos funcionários que atuam na 

Produção (SWAB) bem como das superfícies (bicos, tampas, etc.) de máquinas e 

equipamentos: colhe amostras e avalia os resultados dentro dos padrões aceitáveis 

liberando o processo ou solicitando dos Gestores ações para nova assepsia. 

 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. 

 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 ou Superior incompleto (Administração, Química, 

Tecnologia de Alimentos) 
 
 

Treinamentos:  nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade física e manual 

 Atenção 

 Comunicação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
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