
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo do Laboratório 

 

Função: Suporte 

administrativo ao Laboratório 

Área:  Laboratório 
 

Revisão:  0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Laboratório Área:  Laboratório 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha a avaliação das condições de operação dos equipamentos do 

laboratório (Immulite 2000/XP, Cosas E 411, Centaur XP e outros) para a realização dos 
exames clínicos compreendendo a execução de controles internos  para mensurar a 

precisão ou tolerância aceitável para os resultados, liberação do equipamento ou 

solicitação da 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. 
 

 Atenta para a organização de laminas, reagentes, material de laboratório, instrumentos 

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

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

 

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

orienta sua execução 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. 

 

 Acompanha  o armazenamento adequado da Soroteca verificando o vencimento das 

amostras de  material biológico dentro dos prazos regulamentares fixados pelo superior. 

Remove amostras vencidas, registra para controle e informa o superior. 

 

 
 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Laboratório dá suporte administrativo ao Laboratório 

compreendendo os  registros internos dos exames realizados, calibragem do equipamento, 

organização do arquivo da área, elaboração de mapas e quadros demonstrativos para controle 

da atividade da área. 

 



 

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

solicitando serviços de manutenção quando necessário. 
 

 Mantém a organização do arquivo de documentos, registros, certificados, normas e 

procedimentos da área, para consultas e controle interno. 
 

 

 Semanalmente controla a reposição do material de consumo da área pelo Almoxarifado. 
Emite a documentação, busca aprovação e encaminha bem como recebe , confere e 

estoca as requisições. 

 

 Periodicamente coleta informações, resume  e 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. 

 

 Participa na revisão dos sistemas operacionais do Laboratório (Ginter) atualizando 

informações, atualizando rotinas, etc. para agilização das atividades da área. 

 

 Eventualmente participa na revisão ou sugestão de alterações em procedimentos e 

métodos de trabalho baseadas em determinações legais e indicações de auditorias da 

empresa. Pode acompanhar auditorias de qualidade municiando-as com informações, 
relatórios, mapas, planilhas, etc. para a conclusão dos trabalhos. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Habilidades técnicas:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 

 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
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