
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Controle de Qualidade 
 

Função: Realizar teste físicos 
em matérias primas e 

produtos acabados 

Área: Laboratório 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Coord.  Controle Qualidade 
 

Área: Controle Qualidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente percorre a área de estoque e linhas de produção recolhendo amostras de 

matérias primas e produtos acabados para a realização de testes físicos nos produtos 

abordando aspectos como: textura, medidas em geral, teor de umidade, etc. utilizando-

se de diversos instrumentos de medição visando atender às especificações de produção 

e qualidade. Registra os resultados para apreciação do superior ou atender eventuais 

fiscalizações ou reclamações de clientes. 

 Inspeciona as condições de embalagem dos produtos verificando sua vedação, 

resistência do material, identificação das datas de validade e lote, etc. intervindo na 

correção do processo, se necessário. Registra as ocorrências para controle do superior. 

 Faz a análise da água consumida no processo produtivo visando manter os padrões de 

qualidade estabelecidos: recolhe amostras e testa aspectos como acidez, presença de 

odores, transparência, pureza, etc. podendo sugerir a suspensão do abastecimento e 

uso, se necessário. Registra os resultados da análise, para controle e atendimento da 

fiscalização. 

 Utiliza-se de material apropriado na execução das tarefas (balanças, fitas métricas, 

entre outros) zelando pela organização e seu perfeito estado de conservação, obedece 

a procedimentos específicos adquiridos em treinamentos para o seu uso bem como o de 
equipamentos de segurança para preservar-se de riscos e acidentes de trabalho. 

Controla o uso/consumo dos materiais utilizados e solicita sua reposição, quando 
necessário, bem como   cuida da ordem e limpeza do local de trabalho removendo 

resíduos, lixo, material para descarte, etc. 
 

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

inspeções realizadas, problemas encontrados, rejeições e correções, etc. para controle 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Controle de Qualidade realiza testes físicos em matérias-

primas e produtos acabados conferindo peso, textura, medidas e teor de umidade e em 

embalagens avaliando resistência do material, vedação do produto, etc. visando atender às 

especificações de produção e qualidade. 

 

 

 



do superior e do processo. 

(cont.) 

 Eventualmente acompanha a manutenção ou substituição dos controladores de pragas 

e insetos zelando pelo seu correto funcionamento e eficácia. 

 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 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade física e manual 

 Atenção 

 Comunicação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


