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O que é?
O Técnico da Qualidade organiza e põe em prática os diferentes 
procedimentos que garantem a qualidade das matérias-primas, 
dos meios de produção e dos produtos. Participa na melhoria 
dos métodos de produção e na organização da produção, 
equipamentos e máquinas tendo em vista a qualidade.

O que faz?

Onde pode trabalhar?
O Técnico da Qualidade pode desenvolver a atividade 
profissional em empresas, organismos e instituições públicas e 
privadas com preocupações na área da certificação da 
qualidade. 

Certificação
Os alunos obtêm dupla certificação: certificado de nível 4 de 
qualificação do Quadro Nacional de Qualificações e o diploma do 
12º ano.

Medidas de apoio financeiro
  - Senha de almoço diária gratuita.
  - Transporte gratuito (passes escolares).
  - Visitas de estudo subsidiadas na totalidade.
  - Manuais escolares e materiais de apoio gratuitos.

Enquanto consultora, dou apoio a todo o tipo de empresas, seja de produtos ou 
serviços. A qualidade é cada vez o fator preponderante na escolha do cliente e nos 
parâmetros de competição entre empresas. Faço a monitorização dos objetivos e 
indicadores e no caso de existirem desvios faço os meus alertas. Tenho de verificar 
se todos os procedimentos são cumpridos em termos de controlo, desde a receção 
da matéria-prima até à expedição do produto final ao cliente. O que me dá mais 
prazer é saber que estou a contribuir para a melhoria das organizações em termos 
de produto e de serviço ao cliente. A formação é importante, seja em que área for. 
Quem tem formação específica tem, à partida, mais facilidade em entrar e se 
integrar numa empresa.
                                                Cristina Araújo, 41 anos - Técnica de Qualidade

Elabora procedimentos de controlo da qualidade do 
produto, de calibração e manutenção do equipamento, do 
processo produtivo e do registo de documentação.

Elabora planos de auditorias internas e os procedimentos 
estatísticos de controlo da qualidade.

Implementa, acompanha os procedimentos e de controlo 
da qualidade da empresa e avalia os resultados da sua 
aplicação.


