
 

 

ESTÁGIO – ENGENHARIA DE QUALIDADE 
 

              A FieldCore, uma empresa da GE, é uma companhia independente de serviços de campo 

industrial que oferece o mais alto padrão de excelência em serviços de campo e capacidades para a GE 

e seus clientes. A FieldCore reune a expertise em serviços de campo e as pessoas da Granite Services e 

da GE Power Services em uma grande potência. Motivada pelos valores de segurança, qualidade e 

integridade, a FieldCore foi construída para oferecer excelência operacional para os clientes nos 

mercados de energia. Para mais informações, confira no site - www.fieldcore.com.           

 

Proposta de Aprendizado: 

Em suas funções: aprenderá e executará as principais verificações do setor de qualidade tais 

como: Processos críticos, controle de equipamentos e ferramentas de teste de medição (M&TE), 

procedimentos de campos (FP), instrução de modificação de campo (FMI), relatórios de não 

conformidade (NCRs), exclusão de materiais da engenharia (FME) e planos de controle de qualidade 

(QCP). 

Controle e monitoramento das: NCRs,RCAs,CoPQ (Custo de má qualidade) e auditora de 

qualidade usando a plataforma FieldCore e GE. Prestar apoio ao desenvolvimento e implementação de 

QWIs (Instrução do trabalho de qualidade) como ISO-9001, analise de solução de problemas por 

metodologia TapRoot, analise de efeitos do modo de falha do processo (pFMEA), especificações de 

Engenharia e padrões regulatórios apropriados.  

Função Essencial (diária):  

 Participação de Auditoria de qualidade prestando apoio a documentação necessária 

(Plataforma FieldVision) e desenvolvimento plano (FME – QCP); para interrupções especificas. 

 Planejamento e monitoramento de suporte à Auditoria de qualidade 

 Colaborar com o desenvolvimento de projetos e implementação (QWIs) 

 Suporte no controle e monitoramento e abertura de (NCR e CoPQ)  

 Apoio em procedimentos de campo para interrupções especificas. 

 Assessorar aos Gerentes em procedimentos de campo. 

Requisitos:                                                                           Benefícios:                                         

Boa comunicação                                                                                Bolsa Auxílio: R$ 1.250,00 
Nível: Avançado Pacote Office                                                          Vale Refeição: R$ 27,50 por dia 
Idiomas: Inglês – Avançado                                                               Vale Transporte/Estacionamento 
Idiomas: Espanhol – Intermediário                                                  Assistência Médica e Odontológica 
Conclusão do Curso: Dezembro/2020                                             Seguro de Vida e Reembolso Academia                                                                                        

                                Enviar até dia 09/08 – Assunto: Estágio Qualidade 

                         Envie o seu currículo para: fernanda.rocha@ge.com 
 


