
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Técnico de Laboratório 
 

Função: Realizar testes e 
ensaios nos produtos da 

empresa 

Área: Laboratório Técnico 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Técnico 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente realiza testes e ensaios laboratoriais em luminárias para avaliar sua 

qualidade e especificações de montagem antes de liberá-las para a expedição: separa 
amostras, conforme instruções, e testa o conjunto verificando sua inviolabilidade contra 

vazamentos de água e pó, dimensões em conformidade com os desenhos, resistência a 
impactos, ajuste dos componentes, isolamento da fiação e outros, utilizando-se de 

ferramentas, equipamentos e dispositivos  especiais. Registra as eventuais falhas e 

relata-as para apreciação do superior bem como orienta a área de Montagem sobre os 
defeitos constatados, para correção. 

 

 Cuida da ordem e limpeza do local e material utilizado, solicitando serviços de 

manutenção, quando necessário. 

 

 Periodicamente emite mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área 

(ensaios realizados, número de rejeições, etc.) e envia ao superior, para apreciação. 

 

 Eventualmente simula a montagem de luminárias ou protótipos de novos lançamentos 

fazendo o ajuste de componentes, adaptando peças, selando o conjunto, etc. bem 

como realiza os testes necessários, para demonstração junto aos clientes ou avaliação 
pela Engenharia. 

 

 Pode realizar testes (mecânicos, elétricos, etc.) de componentes para as luminárias 

recebidas pelo Almoxarifado com base em amostras, liberando ou rejeitando sua 
internação e estocagem. 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Técnico  realiza testes e ensaios laboratoriais diversos nas luminárias 

avaliando sua qualidade e especificações de montagem liberando-as para expedição. 

 

 

 



 
(cont.) 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo (Química, Produção) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     Metrologia 
 
 

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 
 

 

 


