
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Triagem 

 

Função: Recebimento, 

triagem e preparação de 

amostras 

Área:  Laboratório 

 

Revisão:  0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Laboratório Área:  Laboratório 
 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a preparação das amostras de material 

biológico a serem encaminhadas para análise clínica abrangendo desde o seu 
recebimento e triagem (registro em sistema) até o pré-processamento para o preparo 

das amostras. 

 
 Orienta e supervisiona a logística para a retirada  das amostras colhidas nos postos de 

atendimento ou encaminhamento aos Laboratórios de Apoio através de “motoboys” 

terceirizados. Cuida da agilidade das retiradas e entregas  zelando pelo atendimento dos 
prazos e condições do transporte visando manter os padrões de qualidade do processo 

posterior de análise exigidos pela empresa. 

 

 Mantém controle  das amostras recebidas ou distribuídas pela área emitindo planilhas 

com a identificação dos pacientes, origem e característica das amostras, exames 
solicitados, destino das amostras, etc. para controle de rastreabilidade do processo. 

 

 Zela pela manutenção dos materiais e equipamentos além da segurança e higienização   

do processo de recebimento e pré-preparo  verificando os procedimentos adequados   
pela equipe , treina os subordinados, participa no processo de movimentação de 

pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza e 

disciplina na área. 
 

 
 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Laboratório orienta , supervisiona e/ou executa o 

recebimento, registro e preparação das amostras de material biológico a serem encaminhadas 

para análise. 

Supervisiona 4 Auxiliares de Triagem. 



 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, 

para apreciação e controle do superior. 
 

 Cuida da emissão e busca autorização para solicitação de materiais para reposição do 

estoque bem como seu recebimento, conferencia e posicionamento do material para o 
uso diário. 

 
 

 Eventualmente 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. 

 

 Supervisiona 4 Auxiliares de Triagem. 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso  Superior completo (Biomedicina, Biologia, Farmácia, Química, Medicina) 
 
 

Habilidades técnicas:  Office básico além de cursos específicos para a área 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Liderança 

 Proatividade 

 Utilização raciocínio lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/11/2012 
 

 

 


