
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar de Dosimetria 
 

Função: Porcionar e 
disponibilizar ingredientes 

químicos para a fabricação 
dos produtos 

Área: Laboratório 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Coord.  Controle Qualidade 

 

Área: Controle Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe Ordens de Produção especificando a programação da produção para 

o período abrangendo tipo de produto a ser fabricado e quantidade. 

 
 Acessa a documentação de formulação dos produtos para informar-se sobre os 

componentes necessários ao processo e dosagens. 

 

 Separa e porciona os componentes (ingredientes e produtos químicos: aromas, amônia, 

bicarbonato de sódio, sal, xaropes e outros): pesa, mede e acondiciona os componentes 
em sacos plásticos ou pequenos vasilhames e disponibiliza para o processo produtivo. 

 

 Utiliza-se de material apropriado na execução das tarefas (balanças, fitas métricas, 

entre outros) 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. 

 

 Mensalmente confere as datas de validade dos produtos utilizados no porcionamento e 

providencia seu descarte ou reposição junto à área de Compras. Mantém registro sobre 

o consumo dos produtos na sua área, para apreciação e controle do superior. 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Controle de Qualidade porciona e disponibiliza ingredientes 

e componentes químicos a serem adicionados na fabricação das massas e recheios que 

compõem a linha de produtos da empresa.  

 

 



ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
 
 
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 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


