
               

DESCRIÇÃO DO  CARGO                                 

Título do cargo: Vacinador 
 

Função: Aplicar vacinas em 
clientes da empresa 

Área: Coleta 

 

Revisão: 0 Data: 01/12/2017 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Coleta 

 

Área: Coleta 

Unidade:  Local: São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente verifica e prepara as condições do material imunobiológico a ser aplicado 

aos clientes da empresa: observa as condições de armazenamento e material a ser 

utilizado no serviço, solicita sua reposição, se necessário, e prepara a documentação 

para registro das aplicações, para controle. 
 

 Recepciona os clientes, informa-os sobre as características da vacinação (cuidados, 

reações alérgicas recorrentes e orientações de ordem geral). Anota os dados pessoais 
em planilha, para controle. 

 

 Prepara a superfície a ser feita a aplicação (subcutânea ou intramuscular), se for o caso, 

higienizando o local utilizando-se de algodão e álcool.  

 

 Aplica a dosagem recomendada utilizando-se de seringas descartáveis: perfura a 

borracha do frasco contendo a vacina e inocula no paciente. Aplica vacinas de outra 
natureza por via oral. 

 

 Cuida da ordem, limpeza e higienização do material utilizado e local de trabalho 

providenciando os serviços da limpeza terceirizada, se for o caso. Observa as condições 
de uso de geladeiras para estocagem das vacinas solicitando serviços de manutenção, 

se necessário. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Coleta aplica vacinas de natureza diversa (orais, subcutâneas, 

intramusculares, etc.) em clientes da empresa. 



(cont.) 

 Mantém-se atualizado sobre sua rotina de trabalho mediante leitura especializada, e 

treinamentos. 

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

 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Técnico de Enfermagem completo 
 

Habilidades técnicas: Cursos de atualização sobre o serviço executado (cursos rápidos) 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/12/2017 
 

 

 


