
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Inspetor de Qualidade 
 

Função: Inspecionar matérias 
primas e produtos finais 

visando a manutenção dos 

padrões de qualidade da 
empresa 

Área: Qualidade 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Controle de 

Qualidade 
 

Área: Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente posiciona-se na linha de produção  e inspeciona  o início da montagem das 

luminárias para liberação do processo, conforme Ordem de Serviço (OS): observa a 

qualidade visual do conjunto bem como o adequado encaixe das peças e componentes 

além da aplicação do material selador (silicone). Confere inicialmente os códigos dos 
produtos a serem montados através da estrutura dos mesmos (tipo de luminária, peças 

e componentes pertinentes, etc.) evitando desencontros no processo; emite relatórios 
de não-conformidade na eventualidade de ocorrências, para apreciação do superior e 

validação do sistema de garantia da qualidade. 

 

 Inspeciona, por amostragem, os conjuntos montados verificando sua conformidade com 

as Ordens de Serviço (OS) quanto às especificações da luminária, ajuste das peças e 
componentes, vedação, etc. Preenche planilhas sobre o “status” da inspeção para 

conhecimento das áreas Comercial e Expedição e libera o lote para despacho ; pode 
emitir relatórios de “não-conformidade” decorrentes da inspeção encaminhando os 

produtos para retrabalho ou refugo.. 

 

 Faz a inspeção de peças, componentes e outros materiais produtivos destinados ao 

Almoxarifado verificando a boa qualidade dos mesmos liberando sua entrada. Pode 

emitir planilhas de não-conformidade e documentos fiscais em casos de reprovação da 

inspeção para devolução do material, ciência e providencias do fornecedor bem como 
acessa o sistema informatizado para excluir essa entrada evitando-se o seu consumo. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Controle de Qualidade faz a inspeção da qualidade na montagem 

das luminárias liberando-as para expedição além da inspeção de peças e componentes 

diversos que dão entrada no Almoxarifado. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Periodicamente emite planilhas sobre o resultado das inspeções, para controle do 

superior e orientação da área de Montagem, especificando número de peças verificadas, 
quantidade de reprovações, maior incidência de falhas, volume de refugo, etc. 

 

 Monitora os questionários de avaliação de fornecedores para atualização da área de 

Compras bem como acompanha a certificação dos mesmos para atender às exigências 
do sistema de garantia de qualidade da empresa. 

 

 Eventualmente pode efetuar inspeções diretamente no fornecedor para agilizar a 

entrada do material. 

 

 Visita clientes para esclarecimentos sobre a qualidade dos produtos (garantias) ou a 

constatação “in loco” de eventuais problemas quando do uso ou aplicação do conjunto. 

Prepara relatórios para apreciação do superior e da área de Montagem e recolhe o 

material para retrabalho, avaliações mais detalhadas ou refugo. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Metrologia 
                    Office básico 
 

Experiência  acumulada: De 2 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atenção 

 Comportamento no trabalho 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Produtividade 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


