
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador da Garantia de Qualidade 

 

Função: Garantia da 

qualidade 

Área:  Garantia da Qualidade 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Diretor de Projetos Área:  Projetos 

 

Unidade:   Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa  auditorias internas dos sistemas, 

equipamentos (US, Tomografia, RM, etc.) e procedimentos relacionados com a 
qualidade (Sistema PALC e outros) visando identificar não-conformidades e orientar os 

usuários quanto aos procedimentos adequados abrangendo a avaliação dos processos 

internos, registro de não-conformidades com os procedimentos definidos (falhas em 
operações, processos , entre outros) e  emissão de registros para ações preventivas ou 

corretivas cobrando dos responsáveis pelas áreas as devidas providencias para a 
solução das pendências. 

 

 Coordena a atuação das várias áreas integrantes do sistema de garantia de qualidade 

orientando-as quanto às recomendações feitas para correção das não-conformidades 

constatadas nas auditorias ou na adoção de medidas preventivas, visando a 
manutenção da certificação de qualidade obtida. Acompanha casos críticos apontados 

pelo SAP zelando pelo bom atendimento aos pacientes e observação das normas, 

 

 Treina os subordinados, participa no processo de movimentação de pessoal (seleção, 

transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza e disciplina na área. 

 
 Periodicamente orienta e supervisiona a análise, elaboração e atualização de  

procedimentos internos referentes ao sistema da garantia de qualidade na descrição de  

critérios que atendam às normas de certificação  : acompanha processos, orienta os 

responsáveis, cuida da redação de políticas ajustando-as às diretrizes de certificação. 
Atende às auditorias externas executadas por órgãos certificadores para validação do 

sistema de qualidade da empresa. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Projetos orienta, supervisiona e/ou executa  auditorias internas 

dos sistemas , equipamentos (US, Tomografia, RM, etc.) e procedimentos relacionados com a 

qualidade, visando identificar não-conformidades e orientar os usuários quanto ao correto 
entendimento e aplicação das normas e procedimentos. 

Desenvolve, implanta e zela pela eficácia das ferramentas do sistema de qualidade visando a 
manutenção dos certificados obtidos pela empresa (Certificado PALC).  

Supervisiona 2 Analistas da Garantia da Qualidade 

 

 



(cont.) 

 Estipula ou monitora índices estatísticos que indicam tendências ou possibilidades que 

possam comprometer a garantia de qualidade dos processos , visando a manutenção da 

certificação da empresa. 

 

 Acompanha a programação de manutenção e calibração externa de instrumentos de 

análise visando a conservação da precisão dos resultados dentro dos padrões de 
certificação. Mantém o controle das revisões através de planilhas, acompanha a 

execução do trabalho e atenta para a qualidade do mesmo, liberando o uso. Orienta ou 

faz a validação de novos equipamentos quando de sua aquisição. 

 

 Coordena a realização de  treinamentos a funcionários referentes ao sistema de 
garantia de qualidade orientando-os quanto às normas e procedimentos vigentes 

visando evitar-se  não-conformidades e  a manutenção da certificação da empresa. 

 

 Exerce controle da renovação e auditorias das normas do sistema da garantia da 

qualidade  aplicáveis à atividade da empresa visando atualizar o sistema   evitando-se 

sua obsolescência.   

 

 Mantém-se atento a novas tecnologias e equipamentos que possam atender às 

exigências da certificação de qualidade procurando a constante atualização do sistema 

de garantia de qualidade utilizado e evitando-se não-conformidades que possam 
comprometer o desempenho da empresa. 

 

 Controla a aferição das condições dos equipamentos dos laboratórios na simulação da 
realização de exames com amostras de referência (Controlab). Orienta e esclarece os 

usuários do equipamento para a necessidade de ajustes ou solicita a manutenção 
corretiva do mesmo. Acompanha os registros  de temperatura nos ambientes e 

geladeiras e manutenções preventivas, para controle. 

 

 Promove e/ou acompanha campanhas de vacinação de funcionários cuidando da 
aquisição de insumos, emissão de comunicados internos, etc. visando o atendimento de 

terminações do sistema da garantia da qualidade. 

 

 Controla e autoriza a emissão de solicitações de materiais para reposição do estoque 

bem como seu recebimento, conferencia e posicionamento do material para o uso 
diário. 

 

 
 
 



(cont.) 

 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para avaliação 

e controle do superior. 

 

 Eventualmente orienta a qualificação de fornecedores de serviços críticos observando a 

qualidade e presteza de atendimento, atendendo diretrizes do sistema definidos em 
auditoria.  

 Pode atuar como suporte à empresa na administração de assuntos regulatórios que 

envolvam aspectos legais na observação de rotinas e procedimentos internos bem como 

apoiar a realização de projetos institucionais da empresa contribuindo com tópicos 

referentes à sua área de atuação.  

 Supervisiona 2 Analistas da Garantia da Qualidade, 

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

 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:   Curso Nível Superior na área da Saúde completo (Biomedicina, Farmácia,  

                    Enfermagem) 

     

Habilidades técnicas: Office básico e cursos de garantia da qualidade na área da Saúde (PALQ). 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5  anos 
 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Criatividade e inovação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento pessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Data:  01/11/2012 
 

 

 


