
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auditor de Qualidade 
 

Função: Zelar pela 
observação dos padrões de 

qualidade na análise dos 
produtos 

Área: Laboratório 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente Industrial 

 

Área: Industrial Unidade CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 
 Diariamente fiscaliza a aplicação dos quesitos de controle de qualidade das matérias 

primas e produtos acabados zelando pelo cumprimento das normas e procedimentos 

para assegurar os padrões de qualidade exigidos: acessa planilhas, registros e relatórios 
em geral das análises realizadas, confere o cumprimento das etapas do processo e 

apura os resultados em comparação com os limites estabelecidos e ações tomadas 
referentes a liberação do produto, rejeição ou reanálise. Registra os resultados para a 

apreciação do superior e providencias das áreas envolvidas. 

 
 Mantém contatos com empresas transportadoras das matérias primas alertando-as 

sobre eventuais problemas no transporte que possam afetar a qualidade do produto e 

sua rejeição no recebimento. Monitora os locais locados para o armazenamento de 
produtos acabados e embalagens verificando as condições de organização, manutenção 

e limpeza orientando as áreas envolvidas para eventuais correções. 

 

 Zela pela ordem e limpeza do local, equipamentos e ferramentas de trabalho solicitando 

serviços de manutenção quando necessário bem como observa os procedimentos de 
higiene e segurança na operação e uso apropriado dos EPIs.  

 

 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área 

para controle do superior. 

 

 Periodicamente controla os serviços de calibração dos equipamentos e manutenção das 

instalações observando sua adequada disponibilidade para uso bem como acompanha 

os serviços terceirizados de controle de pragas no local e monitoramento dos níveis de 

PH (acidez) e cloração da água utilizada no processo. Registra os dados e ocorrências 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Industrial acompanha os registros e procedimentos do Laboratório 

de Análises zelando pelo cumprimento das etapas, indicadores e atividades realizadas dentro 

dos padrões de qualidade estabelecidos. 

 

 



para controle e eventual fiscalização. 
 
 
(cont.) 

 Cuida da integração de novos funcionários orientando-os quanto às normas internas, 

processo produtivo e cuidados de higienização na manipulação dos materiais, uso de 
equipamentos e uniformes. Dá treinamento aos motoristas responsáveis pelo transporte 

de leite orientando-os na carga e descarga do produto, manipulação dos equipamentos, 
etc. zelando pela qualidade de entrega. 

 
 Responsabiliza-se pelo controle do envio de amostras de matérias primas para análises 

específicas de qualidade junto a Laboratórios credenciados. Recebe os resultados e 

encaminha para apreciação das áreas envolvidas, mantendo o arquivo de cópias. 

 

 Eventualmente atende a fornecedores de materiais para o Laboratório avaliando novos 

lançamentos ou novas opções de suprimento. Dá seu parecer sobre as ofertas e 
encaminha ao superior para avaliação. 

 

 Pode orientar a área de atendimento ao cliente da empresa (SAC) para esclarecimentos 

sobre dúvidas e reclamações sobre os produtos da empresa: informa-se sobre o 
problema, avalia, contata com outras áreas  para uma solução adequada e prepara a 

resposta ao reclamante zelando pela satisfação do cliente pelo atendimento. 

 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo ou Superior incompleto (Administração, Química, 

Tecnologia de Alimentos) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e fundamentos de programas de qualidade (Normas ISO) 
 
 

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 
 



 

 


