
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Controle de Qualidade 
 

Função:  

Área: Qualidade 
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente da Qualidade 

 

Área: Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente realiza análises físico-químicas em amostras de tubos metálicos em 

processo de fabricação zelando pela observação das especificações do produto e 

padrões de qualidade: recolhe amostras na produção, faz diversos ensaios (tração, 

destrutivos, achatamento, expansão, entre outros) utilizando-se de instrumentos e 

equipamentos do laboratório e observa os resultados confrontando-os com tabelas 

padronizadas liberando, rejeitando ou corrigindo o processo. Registra os resultados das 

análises em planilhas ou formulários informatizados  atendendo às orientações das 

Normas ISO ou para controle da garantia da qualidade. 

 Recebe e analisa certificados  de fornecedores zelando pelos padrões de qualidade da 

matéria prima e insere no sistema para atender às determinações das normas ISO bem 

como responsabiliza-se pela emissão dos certificados da própria empresa que 

acompanham os produtos para atender às exigências dos clientes e da política da 

qualidade. 

 Atende às reclamações de clientes sobre a não conformidade dos produtos da empresa. 

Analisa os detalhes da reclamação, confirma ou justifica a falha  e comunica o fato à 

Produção, para correção e outras providencias.  

 Atua no processo de garantia da qualidade da empresa zelando pela manutenção dos 

padrões ISO: avalia não conformidades, adota planos de correção, treina equipes para o 

correto desenvolvimento do trabalho, realiza ou acompanha calibrações de aparelhos e 

equipamentos, atualiza documentação, organiza o arquivo de instruções, normas e 

procedimentos, faz ou acompanhas auditorias. 

 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente da Qualidade realiza análises físico-químicas em produtos acabados 

visando atender às especificações de produção e qualidade. 

Atua no processo de garantia da qualidade da empresa zelando pela manutenção das Normas 

ISO e certificados. 

 



 
(cont.) 

 Mantém-se informado sobre novas tendências, técnicas, materiais, equipamentos e 

procedimentos que possam impactar e melhorar sua atividade mediante acessos à 
Internet, leitura de bibliografia especializada, contatos, referências do mercado, 

participação em eventos do segmento, etc. e posiciona o superior, para ciência e 
providencias. 

 
 

 Cuida da ordem e limpeza do local, equipamentos e ferramentas de trabalho solicitando 

serviços de manutenção quando necessário bem como observa os procedimentos de 
segurança na operação e uso apropriado dos EPIs. Utiliza-se de equipamentos como: 

microscópio metalográfico, espectrômetro,, microdurômetro, estereoscópio, máquina de 

tração, entre outros. 
 

 

 Mensalmente emite relatórios sobre o desempenho da área especificando o número de 

análises realizadas, problemas encontrados, rejeições e correções e outros indicadores 

para controle do superior e do processo de qualidade. 

 Eventualmente pode auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e matérias-primas 

realizando análises e testes laboratoriais, conforme orientação, registrando os dados e 

ocorrências para apreciação do superior. 

 Responsabiliza-se pelo levantamento e pesquisas junto ao mercado quando da 

necessidade de aquisição de novos instrumentos e equipamentos para o Laboratório. 

Prepara planilhas sobre os resultados e submete à apreciação do superior, para 

providências. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso  Nível Técnico completo (Mecânico, Químico ou Metalurgista) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                     Inglês para leitura e contatos 

                     Curso Análise de Falha (Garantia de Qualidade) - FMEA 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Espírito Crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2014 
 



 

 


