
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente Administrativo de Qualidade Função: Executar serviços 
administrativos em apoio à 

área de Qualidade 

 

Área: Controle de Qualidade 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Controle de 
Qualidade 

 

Área: Qualidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente emite mapas, quadros demonstrativos, estatísticas e relatórios em geral 

contendo dados sobre o processo produtivo da empresa para o gerenciamento da área 

pelos superiores. Acessa o sistema informatizado da empresa , colhe informações sobre 

produção, consumo de matéria-prima , embalagens e insumos (consumo de 

eletricidade, gás, água, etc.) , calcula índices diversos e municia o sistema para a 

emissão das informações. 

 Mantém organizado e atualizado a documentação referente à gestão da qualidade  

observando o controle de revisão de procedimentos e normas ISO, para efeitos de 

Auditorias periódicas. Assegura o controle de aberturas e fechamentos de documentos 

da Auditoria de Qualidade, tais como: SAC (Solicitação de Ação Corretiva), SAP 

(Solicitação de Ação Preventiva), RAI (Relatório de Auditoria Interna) e outros, 

cobrando providencias das áreas envolvidas. 

 Mantém atualizada a estrutura de manufatura da empresa inserindo ou alterando 

informações sobre a composição e embalagem dos produtos , mediante informações 

prestadas pelas várias áreas,  para efeitos de custo, programação de produção e 

controle do processo de fabricação. 

 Atende a solicitações da área Comercial para a remessa de amostras de produtos a 

clientes. Recolhe as amostras, documenta e as envia ao solicitante. 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Controle de Qualidade executa serviços de apoio ao 

gerenciamento das áreas emitindo mapas, quadros demonstrativos, estatísticas e relatórios em 

geral sobre o desempenho da atividade industrial da empresa. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Mensalmente  acessa o sistema informatizado da empresa e emite relatórios e 

demonstrativos diversos resumindo o desempenho da área industrial no período com 

informações sobre volume de produção, produtividade, paradas de máquinas, consumo 

de matérias-primas e insumos, perdas, etc. para avaliação dos superiores  bem como 

detalha as condições de produtos não-conformes em estoque para definição, pela área 

Comercial, da comercialização dos mesmos. 

 Eventualmente cria códigos de barras para a identificação de etiquetas para os produtos 

da empresa, conforme orientações. Mantém controle sobre a emissão observando a 

ordem sequencial e aplicação dos mesmos. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 

 

Experiência  acumulada:  De 6 meses a 1 ano 
 
 
 
 
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 
 

 

 


