CURSO
FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS DO SGI
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007
Objetivos:
 Capacitar os participantes para entender e implantar o Sistema de Gestão Integrado em
suas áreas de atuação, de acordo com os requisitos das NBR’s ISO 9001:2015 / ISO
14001:2015 / OHSAS 18001:2007;
 Orientar os esforços organizacionais no “melhor caminho” para implantação/manutenção
do Sistema de Gestão Integrado;
 Proporcionar ao participante a oportunidade de desenvolvimento de suas habilidades
técnicas e comportamentais para a realização da atividade de auditoria interna do SGI,
através do entendimento de abordagens corretas no processo de auditoria quanto ao
levantamento de conformidades, observações e não conformidades, a fim de promover
melhorias no SGI.
Programa:
 Conceitos e Práticas em Sistemas de Gestão;
 Overview dos Requisitos da Norma ISO 9001:2015;
 Overview dos Requisitos da Norma ISO 14001:2015;
 Overview dos Requisitos da Norma OHSAS 18001:2007;
 Diretrizes para Auditorias de Sistemas de Gestão da Qualidade e/ou Ambiental – NBR ISO
19011:2012:
 Terminologia;
 Classificação de Auditorias;
 Planejamento de Auditorias;
 Metodologia da Auditoria da Qualidade;
 Preparação;
 Execução;
 Relatório;
 Perfil e Qualificação do Auditor;
 Comunicação Durante a Auditoria;
 Comportamento do Auditor;
 Estudos de Caso.
PRÉ-REQUISITO: Desejável que os participantes tenham cursado o módulo de Interpretação
dos Requisitos das normas NBR ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 ou
tenham conhecimento prévio das normas.
Público Alvo:
Coordenadores de implantação, auditores internos, representantes da direção, membros
envolvidos no processo de implantação e/ou Manutenção do Sistema de Gestão Integrado.
Metodologia:
O curso será desenvolvido através de técnicas teórico-expositivas. A teoria será ministrada
através de aulas expositivas dialogadas, construção de conceitos, trabalhos em grupo e
individuais e estudos de caso. Também serão utilizados exercícios para fixação das normas
apresentadas, além de recursos audiovisuais. Ocorrerá uma avaliação individual para medição
do grau de entendimento e preparo do candidato a auditor interno.
Facilitador: ÉDERSON RODRIGUES
Auditor Líder da Qualidade – NBR ISO 9001:2015, Ambiental – NBR ISO 14001:2015 e Saúde e
Segurança Ocupacional – OHSAS 18001:2007; Experiência com Implantação, Manutenção e
Integração de sistemas de gestão, bem como realização de treinamentos correlatos,
Coordenação de auditorias internas e representante da direção em auditorias externas,

Elaboração de relatórios, rotinas e padrões de inspeções conforme normas aplicáveis,
Responsável por elaboração de projetos para melhoria do controle da qualidade.
Carga Horária:
24 horas
Agenda:
22 a 27/05/17 – Horário: 18h00 às 22h00 (Seg. a Sex.) e 8h às 12h (Sáb.)
Investimento:
R$ 395,00 (Trezentos e noventa e cinco reais).
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro –
Manaus/AM
Fones: 3622-8704 / 98137-8976 (wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br
Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

