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ANEXO III (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)  

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Código da Função: 3004 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 515215 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Fundamental completo 

Descrição sumária das tarefas 

 

Desenvolver atividades auxiliares de laboratório de acordo com as áreas específicas.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Auxiliar nas atividades de criação, alimentação, limpeza, higiene, controle, 
medicação e trato dos animais e plantas, bem como a manutenção e 
conservação de biotério e laboratório. 

2. Auxiliar na coleta e no preparo de amostras, matéria prima, soluções, reagentes 
e outros para serem utilizados conforme instruções. 

3. Efetuar a montagem e desmontagem de equipamentos simples de laboratório, 
sob orientação. 

4. Transportar, preparar, limpar, esterilizar materiais, instrumentos e aparelhos, 
bem como desinfectar utensílios, pias, bancadas e outros. 

5. Efetuar controle e zelar pela preservação das amostras, materiais, matérias-
primas, equipamentos e outros, conforme orientação. 

6. Desenvolver atividades em linha de produção de medicamentos ou 
assemelhados. 

7. Embalar e rotular materiais, conforme determinação. 
8. Registrar e arquivar resultados de exames, experimentos e outros. 
9. Auxiliar na manutenção de animais e plantas destinados às aulas práticas e 

pesquisas. 
10. Auxiliar na realização de testes clínicos, microbiológicos, químicos, físico-

químicos, parasitológicos e anátomo-patológicos. 
11. Auxiliar na separação de materiais biológicos. 
12. Realizar a pesagem, mistura e filtração de materiais, sob orientação. 
13. Controlar o estoque de vidrarias e materiais de consumo necessários ao 

laboratório.  
14. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
15. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando equipamentos e 

programas de informática. 
16. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

função.         
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Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar atenção 
2. Iniciativa  
3. Trabalhar em equipe 

4. Discriminar cores  
5. Discriminar odores 
6. Habilidade tátil  

Requisitos para ingresso 

 

Não haverá ingresso – Função em extinção  

Requisitos para desenvolvimento 

 

Os constantes da Lei Estadual nº 15.050 de 12 de abril de 2006.  

 


