
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor de Laboratório 
 

Função: Coordenar as 
atividades de análises 

laboratoriais de matérias 
primas e produtos da empresa 

Área: Laboratório 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato:  Gerente Industrial 

 

Área: Unidade IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa as atividades de análise físico-química e 

microbiológica 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 recepção de matéria prima (leite) nas 

plataformas, descarga e estocagem do produto nos silos de armazenamento e 

inspeções iniciais da qualidade do produto recebido.  

 Mantém-se informado sobre novas tendências do mercado que possam impactar suas 

atividades através de pesquisa bibliográfica, acessos à Internet, cursos e treinamentos, 

contatos com fornecedores e instituições focadas em procedimentos de qualidade 

visando o aprimoramento constante de seu trabalho. 

 Zela pela segurança da operação na área observando o correto uso dos EPIs, dos 

equipamentos e ferramentas utilizados pelos Analistas, solicitando sua manutenção 
quando necessário, requisita material, treina os subordinados, participa no processo de 

movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida da 
ordem, limpeza e disciplina na área visando seu bom desempenho e sua contribuição 

para os resultados da empresa. 

 
 Mensalmente prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área 

para apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas nas quais 

discutem-se resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio, suporte 
técnico, novos projetos, elaboração do budget, etc. visando atingir melhores resultados 

no seu campo de atuação. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Industrial (IT) distribui, orienta e supervisiona as atividades de 

análise físico-química e microbiológica de matérias-primas e dos produtos acabados da 

empresa bem como a recepção da matéria prima (leite) e inspeções iniciais. 

Supervisiona cerca de 15 pessoas entre Analistas de Laboratório e Operadores. 

 

 



 

 
 
(cont.) 

 Anualmente atualiza programas de qualidade (PAC, APPCC e outros) atendendo a 

exigências do Serviço de Inspeção Federal visando a manutenção ou melhoria dos 

padrões de qualidade dos produtos da empresa e observação da legislação vigente. 
 

 

 Eventualmente 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. 

 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 15 Analistas de Laboratório e Operadores. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo ou Superior incompleto (Administração, 

Contabilidade ou similar) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Visão estratégica 
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