
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar de Laboratório 
 

Função: Realizar ensaios 
físicos em amostras 

Área: Controle de Qualidade 
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente de Controle de 

Qualidade 
 

Área: Controle de Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa ensaios físicos em amostras de produtos acabados visando conferir 

as especificações do produto de acordo com a respectiva Ordem de Produção: percorre 

a linha de produção recolhendo amostras dos produtos em fabricação, disponibiliza-as 

para  a preparação dos corpos de provas realizados por empresa terceirizada, recebe de 
volta as amostras e faz os testes avaliando características como dimensões, dureza e 

outras utilizando-se de Máquina de Tração e instrumentos de medição como paquímetro 
e micrometros. Lança os resultados da análise no sistema, para controle e liberação do 

processo. 

 
 Prepara amostras para análises metalográficas realizadas pelo Analista de Controle de 

Qualidade: recolhe e prepara as amostras, cortando, lixando e separando seções dos 

produtos disponibilizando-os para o trabalho. 

 

 Mantém arquivo dos relatórios das análises feitas na área para comprovação dos 

resultados (aprovados ou rejeitados) atendendo as diretrizes da Política de Qualidade da 

empresa e ciência dos clientes. 

 

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

serviços de manutenção quando necessário bem como observa os procedimentos de 

segurança nas linhas de produção e uso apropriado dos EPIs. 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Controle de Qualidade executa ensaios físicos  em amostras de 

produtos acabados para conferir as especificações do produto em consonância com as 

respectivas Ordens de Produção. 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Instrução interna para operação do equipamento e material para a realização dos 

ensaios físicos (Máquina de Tração e utensílios de medição – paquímetro, micrometro e 
similares) e conhecimento de informática para inserção de dados no sistema. 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
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