
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Técnico de Desenvolvimento Função: Desenvolver 
tecnicamente novos produtos 

através da criação ou revisão 

da formulação dos mesmos 
 

Área: Laboratório 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Laboratório 

 

Área: Laboratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente pesquisa , informa-se e acessa banco de dados colhendo informações para 

desenvolver , ajustar ou modificar tecnicamente  produtos que compõem a linha da 

empresa visando novas aplicações, redução de custos, melhoria de qualidade e 

produtividade ou fazer frente à concorrência. 

 Requisita amostras do produto concorrente para análise ou a matéria-prima necessária 

para um novo lançamento, fabrica o produto em pequena escala  , realiza testes e 

ensaios viabilizando sua produção. Registra o desenvolvimento para apreciação e 

aprovação do superior. 

 Prepara o plano para fabricação do novo produto em escala industrial, encaminha  para 

customizar o processo, faz os ajustes solicitados e aguarda, pelo superior,  sua 

liberação para a produção. 

 Cuida da ordem e limpeza do local e equipamento de trabalho (instrumentos, produtos, 

máquinas, etc.) solicitando manutenção, se necessário 

 Mensalmente emite relatórios sobre o desempenho da área (lançamento de novos 

produtos, resultados alcançados, etc.)  para apreciação do superior bem como boletins 

técnicos diversos para divulgação , promoção dos produtos e controles. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Laboratório atua no desenvolvimento técnico de novos 

produtos revendo, ajustando ou compondo sua formulação   visando novas aplicações, 

redução de custos, melhoria da qualidade ou fazer frente aos produtos concorrentes. 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Eventualmente dá apoio às áreas Comerciais e   Assistência Técnica acompanhando a 

equipe em visitas a clientes ou representantes para orientações quanto a aplicação do 

produto, novas utilizações, atendimento de necessidades, etc. Registra as informações 

para controle do superior ou novas pesquisas. 

 

 Pode auxiliar nas análises físico-químicas na rotina da produção ou no atendimento de 

reclamações de cliente em relação ás especificações e qualidade  dos produtos 

fabricados.  

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo (Química Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


