
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Laboratório Função: Coordenar a 
realização de análises físico-

químicas em materiais 

processados na empresa 
 

Área: Laboratório Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Controle de 
Qualidade 

 

Área: Qualidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona  as atividades de análise físico-química das 

matérias-primas e produtos acabados da empresa, abrangendo testes e ensaios de 

amostras, correções ou rejeições do processo visando assegurar o cumprimento das 

especificações e qualidade dos produtos. 

 Distribui, orienta e supervisiona as atividades de pesquisa e desenvolvimento técnico  

de novos produtos abrangendo novas formulações e aplicações, execução e 

customização do plano de fabricação, testes , ensaios e emissão da documentação 

necessária visando ampliar a participação da empresa no mercado, redução de custos, 

maior produtividade ou fazer frente à concorrência. 

 Acompanha os registros e análises das reclamações de clientes subsidiando a área 

Comercial nos contatos e tomada de decisão junto aos mesmos ou identificando 

necessidades de ações corretivas, melhoria, aquisição de novos recursos, etc. Pode, 

ainda, assistir  a área Comercial com informações técnicas sobre a viabilidade de novos 

lançamentos ou mudanças na linha de produtos.  Prepara relatórios para controle 

superior. 

 Mensalmente monitora os registros , controles e indicadores sobre o desempenho da 

área e do processo produtivo (ocorrências, rejeições, padrão de qualidade, correções, 

etc.) e emite relatórios, para apreciação do superior.  

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Controle de Qualidade distribui, orienta e supervisiona as 

atividades de análise físico-químicas de matérias-primas e dos produtos acabados da empresa 

bem como o desenvolvimento técnico para novos lançamentos, incluindo novas formulações e 

aplicações para ampliar a participação no mercado, redução de custos, maior produtividade e 

fazer frente á concorrência. 

Supervisiona cerca de 10 subordinados entre Analistas de Laboratório e Técnicos de 

Desenvolvimento. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Eventualmente participa no processo de qualificação de novos fornecedores orientando 

análises de matérias-primas, visitando suas instalações, acompanhando testes de 

aplicação do novo produto, etc.  Relata suas observações para apreciação do superior e 

área de Compras. 

  Pode solicitar ou acompanhar os serviços de calibração dos instrumentos utilizados na 

área, realizados por terceiros, assegurando a adequação dos mesmos aos processos da 

área. 

 Supervisiona cerca de 10 subordinados entre  Analistas de Laboratório e Técnicos de  

Desenvolvimento. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Engenharia Química ou Química Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                    Noções de Sistemas de CQ (ISO) 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 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 

 
                                                                                                                         Data:  01/11/2016 
 

 

 


