CURSO
Assistente de Qualidade - CBO 3912-15

APRESENTAÇÃO
Na Classificação Brasileira de Ocupações, o Assistente de Qualidade atua basicamente
com recebimento de material, controle dos produtos, liberação e aprovação dos produtos,
com oportunidades de trabalho em indústrias dos mais variados ramos de produção,
normalmente alocados no departamento de Qualidade. De maneira geral, executa tarefas
de controle de qualidade e inspeção dos materiais recebidos, definindo especificações
dos produtos e materiais.
O ensino médio completo e o curso básico de qualificação profissional são fundamentais
para exercer atividades nessa família de ocupação.
Dentre as atividades desempenhadas, elencamos basicamente as seguintes:















Realizar inspeções nas linhas de produto acabado.
Liberar linhas de produção.
Receber insumos.
Acompanhar as etapas do processo de produção, conforme a especificação do
produto, fazendo a avaliação das mercadorias não conformes.
Elaborar relatórios e auxiliar em atividades inerentes ao controle de qualidade.
Monitorar a qualidade da produção na empresa.
Verificar os procedimentos operacionais de higiene e boas práticas de fabricação.
Elaborar relatórios de análise fornecidos aos clientes conforme especificação
técnica interna.
Atuar no processo de revisão dos métodos de trabalho do controle de qualidade.
Monitorar a aplicação dos padrões definidos aos clientes.
Propor soluções que possam ser utilizadas para análises do controle da qualidade.
Validar o recebimento dos laudos de análise conforme os requisitos da
especificação de matéria-prima.
Realizar o controle de qualidade dos equipamentos e testar sua funcionalidade de
acordo com as especificações técnicas.
Cadastrar os equipamentos e demais atividades pertinentes ao cargo.

OBJETIVO: O objetivo do curso de qualificação profissional para Assistente de
Qualidade é formar as competências necessárias para que os cursistas sejam capazes
de atuar nos processos de produção, de forma a garantir a adequação com os padrões
de qualidade previamente definidos.
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