
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor de Laboratório 

 

Função: Análise de amostras 

clínicas 

Área:  Laboratório 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Diretor Análises Clínicas Área:  Análises Clínicas 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona a análise clínica de amostras de material 

biológico (sangue, urina, fezes, secreções, etc.)  abrangendo desde o recebimento , 
triagem e preparação das amostras até a execução das tarefas mecanizadas e manuais 

de análise, crítica e divulgação dos resultados. 

 
 Orienta a agilização na execução das análises verificando a existência de amostras 

aguardando o processo dentro dos prazos de validade estabelecidos  distribuindo e 

coordenado a distribuição das tarefas à equipe.  

 

 Atenta para exames com resultados críticos (fora de padrões, inesperados ou graves), 

certifica-se da veracidade dos dados e contata os pacientes para a realização de nova 

coleta ou seus médicos, para orientação. Responsabiliza-se tecnicamente pelas 
atividades da área e pela assinatura dos laudos emitidos e distribuídos aos pacientes. 

 

 Dá orientação a questionamentos de pacientes registrados pelo SAP (Serviço de 

Atendimento aos Pacientes) bem como atende às solicitações ou esclarecimento de 

dúvidas junto ao Call Center, Recepção e Coleta. Presta atendimento a médicos e 
pacientes, via telefone ou e-mails, para elucidação de resultados ou orientações. 

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

do processo de análise 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 Diretor de Análises Clínicas distribui, orienta e  supervisiona  a execução de 

análises clínicas laboratoriais das amostras coletadas. 

Supervisiona cerca de 20 pessoas entre Coordenadores, Analistas de Laboratório, Digitadores e 

Auxiliares. 

 



 Mantém-se atualizado no surgimento de novos processos para análise, materiais e 

instrumentos utilizados através da leitura de bibliografia especializada, pesquisas, 
participação em exposições e congressos e consultas à Internet, etc. sugerindo sua 

aplicação na área. Valida novos testes e insumos a serem utilizados na área. 
 

 

 Periodicamente controla e autoriza a emissão de solicitações de materiais para 
reposição do estoque bem como seu recebimento, conferencia e posicionamento do 

material para o uso diário. 
 
 

 Participa na definição de novos procedimentos na operação visando atender a eventuais 

não conformidades apontadas pela auditoria da qualidade e procede à sua formalização 
nos Manuais internos. 

 
 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para avaliação 

e controle do superior. 

 

 Eventualmente contata fornecedores e parceiros (Laboratórios de Apoio) para cotação 

de preços, demonstrações de produtos, máquinas e equipamentos, avaliação de 
contratos de comodato, validação de alvarás e documentações, estudos técnico-

científicos etc. visando a melhoria nos processos da área e padrões de qualidade da 
empresa. Pode sugerir a aquisição ou substituição de equipamentos subsidiando com 

informações o superior e as áreas responsáveis, para decisão. 

 

 Supervisiona cerca de 20 pessoas entre Coordenadores, Analistas de Laboratório, 

Digitadores e Auxiliares.  
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

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

Habilidades técnicas:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 

 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao Cliente 

 Capacidade de Decisão 

 Diligência 

 Empatia 

  Iniciativa 

 Liderança 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 

 Utilização raciocínio lógico 



 Visão estratégica 
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