
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Engenheiro de Garantia de Qualidade 
 

Função: Zelar pela 
manutenção dos programas 

de qualidade da empresa 

Área: Qualidade 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Conduz programas de auditoria interna dos sistemas e procedimentos relacionados com 
a qualidade, identificando não-conformidades e recomendando as providências 

corretivas. 

 

 Faz o acompanhamento das recomendações feitas às áreas auditadas para verificar a 

sua implementação ou ações corretivas adotadas. Avalia o resultado das modificações 

ou correções implantadas. 

 

 Participa  do processo de comunicação e de divulgação do Sistema da Qualidade da 

empresa, através da organização de material, cursos e palestras sobre o assunto bem 
como participa da implantação do Sistema da Qualidade e pesquisa soluções para 

melhoria de qualidade, mudanças de processos e redução de custos. 

 

 Determina a programação de calibração externa de instrumentos , acompanha a 

execução do trabalho e atenta para a qualidade do mesmo. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral coordena os programas de auditoria interna dos sistemas e 

procedimentos relacionados com a qualidade, visando identificar não-conformidades e orientar 

os usuários quanto ao correto entendimento e aplicação das normas e procedimentos. 

 

 

 



 

(cont.) 

 Acompanha o processo de fabricação, montagem e integração dos projetos zelando 

pela observância das atividades previstas nos contratos firmados com os clientes bem 

como responsabiliza-se pela emissão  da documentação do controle de qualidade do 
processo. 

 

 Controla e registra a entrada e saída de materiais produtivos que integram os projetos, 

para efeitos da garantia da qualidade dos serviços executados. 

 

 Eventualmente participa de reuniões junto aos clientes para informá-los sobre o 

desenvolvimento dos projetos, análise crítica dos contratos e outras atividades 

relacionadas à sua área de atuação. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior de Engenharia (Elétrica, Eletrônica, Qualidade) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e curso de qualificação em sistemas de qualidade (ISO) 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


