
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar de Triagem 

 

Função: Recebimento, 

triagem e preparação de 

amostras 

Área:  Laboratório 

 

Revisão:  0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Triagem Área:  Laboratório 
 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe, dos vários postos de coleta, amostras de material biológico 

(sangue, fezes, urina e secreções) a serem encaminhadas para análise. Verifica as 

condições de aceitabilidade da amostra (temperatura da maleta, acondicionamento, 

etc.) e dá entrada no material. 
 

 Registra no sistema para formalizar a entrada do material (identificação do paciente e 

médico solicitante, tipo de coleta, quantidade de amostras, etc.) e disponibiliza para o 
preparo. 

 

 Faz um pré-processamento das amostras preparando-as para análise: centrifuga 

amostras de sangue, alíquota urina, separa os volumes, identifica os recipientes, etc. 

Acondiciona o material em maletas apropriadas obedecendo às orientações quanto a 
disposição e temperatura das amostras, junta a documentação, cadastra no sistema 

informatizado da empresa para registro de saída e encaminha aos laboratórios (internos 
e terceirizados). Pode cadastrar a remessa nos sites dos Laboratórios de Apoio 

(terceirizados) , para controle. 

 

 Esclarece dúvidas dos laboratórios sobre dados da coleta e pré-preparo informando-os 

sobre detalhes do pré-processamento, condições e datas de recebimento, etc. para 

continuidade do processo e avaliações de resultados. 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Triagem recebe, tria e prepara amostras de material 

biológico a serem encaminhadas para análise. 

 



(cont.) 

 Emite planilhas sobre a movimentação de entrada, saída e pendências de 

processamento durante o período, para controle do superior. Cuida da organização do 

arquivo de documentos da área. 

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

serviços de manutenção quando necessário. Mantém controle sobre a temperatura da 

geladeira onde são guardadas as amostras observando as marcações ideais 
estabelecidas bem cuida da higienização e condições de refrigeração das maletas de 

transporte das amostras. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo (Auxiliar Enfermagem) 
 

Habilidades técnicas:  Office básico 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 

 Utilização raciocínio lógico 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/11/2012 
 

 

 


