
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de  Assuntos Regulatórios 
 

Função: Acompanhar e 
atender a legislação vigente 

para os produtos da empresa 

Área: Assuntos Regulatórios 
 

Revisão:  0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm. Financeiro Área:  Adm. Finanças 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha a legislação vigente no país que trata da fabricação ou 

importação de produtos, máquinas e equipamentos que atendam a área da saúde 
visando a homologação dos produtos da empresa. Informa-se mediante leitura de 

decretos, boletins especializados ou acesso a sites dos órgãos públicos que disciplinam 
a matéria, avalia eventuais riscos e problemas no processo, contata consultorias para 

melhor orientação e posiciona as áreas internas envolvidas para as devidas  

providências. 
  

 Mantém as áreas Comerciais e Técnicas atualizadas com referência às alterações na 

legislação sobre novas regras para a homologação de produtos comercializados pela 
empresa visando possíveis adaptações ou reformulações na sua fabricação ou 

montagem, revisão de manuais de procedimento, restrições de atuação, etc. garantindo 

sua viabilidade comercial e orientando sobre possíveis impactos econômicos decorrentes 
das mudanças. 

 

 Prepara e acompanha processos de renovação ou homologação dos novos produtos da 

empresa junto aos órgãos públicos e autoridades competentes (ANVISA, ANATEL, entre 
outros) visando a liberação para importação e comercialização: junta a documentação 

necessária, preenche formulários e relatórios diversos, colhe assinaturas de aprovação, 
encaminha, atende solicitações de informações adicionais e acompanha o processo até 

sua aprovação e publicação oficial mantendo os superiores atualizados. Assessora-se, 

quando necessário, de Consultoria especializada para maior agilidade no processo. 

 

  Mantém organizado o arquivo documental do processo regulatório dos produtos da 

empresa já comercializados ou aguardando liberação visando rápido acesso às 

informações, renovação ou atualização de documentos, fornecimento de cópias para 
compor propostas de concorrência, suporte às demais áreas da empresa, etc. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Administrativo Financeiro acompanha e atende  a legislação vigente 

no país que regula a  comercialização de produtos  para a área da saúde visando a 

homologação de máquinas e equipamentos da empresa para a sua importação e distribuição. 

 



 
(cont.) 
 

 Periodicamente participa de reuniões junto às Associações de Classe ou órgãos públicos 

regulatórios (ANATEL, ANVISA, etc.) representando a empresa para informar-se sobre 

alterações da legislação, atualização de procedimentos, prestar ou trocar informações 
diversas, etc. Mantém os superiores atualizados para as devidas decisões. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Engenharia, Farmácia, Biologia) 
 
 
Habilidades técnicas: 
 

Office básico 
Idioma Inglês básico 
 
 
Experiência  acumulada:   
De 3 a 5 anos 

 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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