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Estágio na área de Qualidade e Processos 

Descrição da empresa: 

Com mais de 34 anos de atuação, a CM Comandos Lineares é uma empresa 100% nacional de 

médio porte, uma das maiores fabricantes de sistemas de energia, estabilizadores eletrônicos 

de tensão, No-Breaks (UPS), sistemas de gestão de baterias, transformadores e quadros de 

comando e segurança da América Latina, e líder em soluções de qualidade e de segurança 

energética para aplicações de missão crítica em empresas de todos os portes e áreas de atuação 

do Brasil. Além da fábrica e sede administrativa em São Paulo SP, conta com filiais em Blumenau 

SC, Curitiba PR, Goiânia GO, Rio de Janeiro RJ e Campinas e Ribeirão Preto, em São Paulo, e uma 

rede credenciada de assistência técnica em todo o Brasil. 

Descrição da vaga: 

Pré requisitos: 

• Deverá estar cursando penúltimo ou último ano dos cursos: Administração, 

Engenharia, e áreas correlacionadas. 

• Pacote office, excel intermediário (função PROCV). 

• Inglês intermediário.  

• Estatística. 

Descrição de atividades:  

Prestar suporte na área da qualidade na análise de questões e demais rotinas da área, coleta de 

dados nos setores produtivos, tabulação de dados, desenvolvimento de gráficos estatísticos, 

relatórios gerenciais, estudo / análise e elaboração de indicadores (KPI’s), atividades de 

metrologia (controle, execução e análise dos relatórios técnicos), análise e monitoramento da 

eficiência e qualidade no atendimento ao cliente, elaboração de relatórios, atas e suporte a 

aplicação de treinamentos, auxiliará na elaboração e implementação de modelos e ferramentas 

de controle da qualidade em todos o processo, atuando com foco na adoção de políticas e 

técnicas de melhoria contínua. 

Desejável: 

• Conhecimento na norma ISO 9001 

• Conhecimento ERP Microsoft Dynamics AX e Bizagi Modeler. 

• Experiência em indústria metalúrgica. 

 

Enviar currículo para debora.aquino@cmcomandos.com.br  / rh@cmcomandos.com.br  
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