
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auditor de Processos 
 

Função: Conduzir equipes e 
entregas das frentes de 

resultados e processos 

Área: Gestão 
 

Revisão: 00 Data:  01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Gerente de Gestão 

 

Área: Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente realiza avaliações de processos da empresa (administrativos, operações, 

industriais e comerciais) visando sua otimização quanto à produtividade, redução de 

custo, melhoria da qualidade, etc.: analisa fluxogramas, cronometra etapas do sistema, 

verifica condições do trabalho, distribuição da mão-de-obra, uso de recursos e insumos 

e outros fatores que possam impactar o processo produtivo.  

 Cuida da implantação de processos assegurando a realização das etapas de 

mapeamento, elaborando materiais para orientação e treinamento dos usuários além de 

acompanhar as operações iniciais para validar o cumprimento da metodologia e 

objetivos traçados. Supervisiona e procede a eventuais correções, se necessário, e 

mantém os devidos registros do trabalho realizado, para controle. 

 Realiza auditorias internas de processos com objetivo de constatação de resultados 

apontados e/ou da documentação padrão, levantando novas oportunidades internas e 

tratativa de não conformidades de auditorias externas. 

 Apoia e desenvolve documentação padrão de rotinas, detalhando suas etapas visando 

sua reformulação, padronização ou implantação, incluindo manuais, políticas, normas, 

procedimentos, instruções, registros/formulários e documentos a fins para a eficácia do 

processo em apoio às áreas e equipes responsáveis bem como cria documentação de 

âmbito corporativo.  

 Valida e desenvolve os indicadores do processo implantado listando ou formulando os 

registros e itens de controle e de verificação para avaliação do desempenho do mesmo 

e apurar resultados e estatísticas que demonstrem a eficácia do sistema. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Gestão realiza mapeamentos e auditorias de processos conforme 

necessidades de averiguação demandadas por resultados, análise de riscos ou por auditorias 

externas. 

 

 



(Cont.) 

 

 Acompanha atividades desenvolvidas por Consultorias Especialistas contratadas para 

atuar no desenvolvimento pontual de novos processos provendo-os com informações, 

avaliando e criticando o material entregue, sugerindo alterações, etc. até a validação e 

implantação do projeto.  

 Acompanha e procede orientações de resultados de auditorias dos processos 

reformulados ou implantados nas várias áreas para atestar sua eficácia e utilização 

dentro dos padrões e objetivos estabelecidos. Presta as devidas orientações e gera 

planos de ação, se necessário, e mantém atualizados os registros de acompanhamento, 

para controle. 

 Mantém-se informado sobre novas tecnologias para avaliação, reformulação ou 

inovação das suas atividades visando sua adequação aos sistemas da empresa: 

pesquisa bibliografia especializada, participa de Feiras e Exposições, visita fornecedores, 

etc. coletando informações técnicas e financeiras para viabilizar sua aquisição. Emite 

seu parecer e encaminha ao superior, para decisão.  

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS:  
 

Escolaridade: Curso Superior completo (Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de 

Processos, Engenharia Química) 

 
Conhecimentos Específicos 

 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office básico  

Auditor Líder, ISO 9001, ISO 22000.  

 

Experiência com softwares de mapeamento e 
gerenciamento de Processos e Projetos, tais 

como Bizage, Project, Proj, BPMs.  
 

Idioma básico (inglês) 
 

Conhecimento em metodologias de Qualidade, 

tais como AsIs, Ishikawa, Pareto, PDCA, SDCA, 
5Ss, 6 Sigmas, Boas Práticas, Indicadores de 

Performance, etc.  

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Experiência  acumulada:   De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS:  
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Criatividade e inovação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal  

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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