
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO FUNCIONA O CURSO 

 

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e procurando profissionais com características 
diferenciadas e que se destaque em seu desempenho. A área da saúde vem se destacando 
constantemente devido ao stress do dia a dia, fazendo do profissional da saúde, algo 
imprescindível para o desenvolvimento social.  Ser um profissional que trabalhe em equipe e que atue 

em diferentes áreas são algumas das características do perfil mais procurado no mercado de trabalho. 

Este curso foi desenvolvido sob medida para fazer você adquirir o que o mercado de trabalho mais 
necessita em tempos de crise. Você terá acesso às diversas áreas que compõe um laboratório, tornando-
se multifuncional e longe daquele risco de ser desligado, pois seu setor entrou em crise, afinal, atuará 
com diversas áreas pelo conhecimento prático que o curso lhe proporciona: Biossegurança, Primeiros 
Socorros, Microscopia, Hematologia, Microbiologia, Genética, e afins. Isso fará com que você 

conheça a rotina completa de uma corporação, ou seja, você se tornará um profissional capaz de 
colaborar com todas as áreas. 

O curso tem duração de 1 ano e está dividido em 12 módulos:           

 

 

 

 

 

 

 

Biossegurança 

Primeiros Socorros 

Anatomia I e II 

Vidrarias 

Hematologia I, II e III 

Genética Teórica 

 

Genética Prática 

Microbiologia I, II e III 

Equipamentos Laboratoriais 

Parasitologia 

Urinálises 

Doenças Humanas   

 

AUX. ANÁLISES CLÍNICAS 
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MERCADO DE TRABALHO 
 

A concorrência no mercado de trabalho é grande. Buscar melhores qualificações é o que fará a diferença 
na hora de superar os concorrentes, ainda quando compete-se com profissionais com muito mais 
experiência, porém nem sempre REGISTRO EM CARTEIRA quer dizer competência, e os recrutadores 
sabem bem recrutar talentos. 

Conhecer diversas áreas dentro de uma empresa abre infinitas possibilidades para você ser contratado. 
Com este curso você terá a chance de se capacitar e buscar as melhores vagas disponíveis, sem deixar 
de lado o compromisso de estudar e se aperfeiçoar. 

A variedade de setores para atuar é outro diferencial para quem pretende se tornar um Analista 
Laboratorial. Empresas de diversos segmentos, Indústrias, Hospitais, Laboratórios em geral são 

algumas das possibilidades de mercado. Outro ponto positivo é a possibilidade de você trabalhar em 
diferentes funções, o que lhe dará a chance de obter ganhos financeiros interessantes mesmo em início 
de carreira, ainda mais com a fase jovem, onde o objetivo é apenas adquirir experiência para atrair para si 
os olhos de melhores oportunidades..   

Em termos financeiros, caso você se torne um Auxiliar de Laboraratório em Análises Clínicas sua 
renda será de aproximadamente R$1.100,00. Se a sua escolha for trabalhar como Assistente de 
Laboratório em Análises Clínicas, seu salário médio será de R$ 1.400,00. Na Área Técnica os ganhos 
poderão ser um pouco maiores, pois um Técnico de Laboratório em Análises Clínicas em início de 
carreira recebe cerca de R$1.450,00. Este é só o começo. Na medida em que você conquistar mais 

qualificações e experiência sua carreira progredirá, elevando seus cargos e salários a outros patamares. 

As opções são variadas e certamente você poderá conquistar o tão sonhado sucesso profissional. Para 
isso, basta ter dedicação e acesso ao que há de mais completo em termos de conhecimento. 
Importantíssimo a você ALUNO: Este é o primórdio, mais em hipótese alguma substitui o Ensino Superior. 

 

EVOLUÇÃO NA CARREIRA 

 

 

 
Estagiário Análises Clínicas     Auxiliar de Laboratório 

R$900,00        R$1.100,00 

 

Assistente Laboratorial     Técnico Laboratorial 

R$1.400,00       R$1.450,00 

 

FONTE: CATHO - MÉDIA SALARIAL BRASIL 
 



 

Biossegurança | 6h 

Em qualquer área, é imprescindível 
compreender as práticas e ter observância de 
procedimentos de segurança na manipulação 
de organismos geneticamente modificados, 
com a finalidade de proteger o ecossistema e 
preservar a saúde e a vida. 

 
 

Primeiros Socorros | 6h 

Primeiros socorros é o cuidado imediato a 

alguém ferido ou doente, com a finalidade de: 
preservar a vida, promover a recuperação ou 
prevenir que o caso piore, portanto trata-se 
de uma atenção rápida, imediata a uma 
pessoa que está em perigo de vida. 
 

 
 

Anatomia I / II | 6h 

Estudar a forma e a estrutura dos diferentes 
elementos constituintes do corpo humano faz 
parte do processo e formação do 
Laboratorista. 

 
 

Vidrarias | 6h 

Utilizado como recipiente para conter líquidos 
ou soluções, ou mesmo, fazer reações com 
desprendimento de gases. Pode ser aquecido 
sobre o tripé e a manta aquecedora. Utilizado 
principalmente em sistemas de refluxo e 
evaporação a vácuo, acoplado a um 
rotaevaporador. 
 

 

Hematologia I, II e III |  6h 

Especialidade médica que se dedica ao 
estudo da fisiologia e patologia do sangue, da 
medula e dos gânglios linfáticos. 

 
 
 

Genética Teórica | 6h 

Ciência voltada para o estudo da 
hereditariedade, bem como da estrutura e 

das funções dos genes teórica. 
 
 

 

 

 

Genética Prática | 6h 

Ciência voltada para o estudo da 
hereditariedade, bem como da estrutura e 
das funções dos genes prática. 
 

 

                        
Microbiologia I,II e III | 6h 

Especialidade biomédica que se dedica ao 
estudo dos microrganismos patogênicos, 
responsáveis pelas doenças infecciosas, 
englobando a bacteriologia, virologia e 
micologia.  

 
 

 

Equipamentos Laboratoriais | 6h 

Um Especialista em Laboratório deve 
conhecer todos os equipamentos necessários 
e utilizáveis para um desempenho 
efetivamente assertivo em seu ambiente de 
trabalho.  

 

Parasitologia | 6h 

O eixo que envolve e desenvolve o estudo 
dos parasitas animais e vegetais e a relação 
entre parasita e hospedeiro. 

 
 
 
  

                           
Urinálises | 6h 

Ramo que compreende as análises físicas, 
químicas e microscópicas da urina, com o 
objetivo de detectar doença renal, do trato 
urinário ou sistêmico, que se manifesta 
através do sistema urinário. 

 

 Doenças Humanas | 6h 

                                                                      
No homem, inúmeras doenças são causadas 
por esses seres acelulares, e afins, sendo 
extremamente necessário conhecer as mais 
transmissíveis para que se torne mais amplo 
o conhecimento na análise laboratorial.  
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