CURSO
TREINAMENTO NO CÓDIGO DE CONDUTA – EICC
Objetivo:
Capacitar os colaboradores no entendimento do EICC, código de conduta global, que não somente incentiva
ir além do cumprimento dos requisitos legais, mas também a recorrer a normas internacionalmente
reconhecidas, de modo a promover a responsabilidade social e ambiental e a ética empresarial.
Conteúdo Programático:
 Sistema de Gestão;
 O que é EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)?
 Introdução ao Código de Conduta;
 Requisitos Trabalhistas;
 Requisitos de Saúde e Segurança;
 Requisitos de meio ambiente;
 Requisitos de Ética;
 Requisitos de Gestão.
Público Alvo:
Profissionais que atuam em empresas que pretendem ou já implantaram o Código de Conduta EICC.
Metodologia:
Interativa, com base em conceitos modernos e práticas baseadas na realidade. A aprendizagem será
reforçada por dinâmicas de grupo e exercícios, com dicas práticas, permitindo aos participantes uma maior
assimilação e interiorização dos conceitos apresentados.
Facilitador: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
MBA em Engenharia da Qualidade; Graduado em Administração de Empresas; Lead Assessor (Auditor Líder)
NBR ISO 14001 e NBR ISO 9001 (TÜV Rheinland); Profissional com sólida experiência em implementação,
manutenção e coordenação das NBR´S ISO 9001 e ISO 14001, em empresas de médio-grande porte, e em
órgãos públicos de esfera municipal e estadual; Sólida experiência na coordenação dos departamentos de
Garantia e Controle da Qualidade (inspeção de recebimento, inspeção de processo, e inspeção final de
produtos); Coordenação no processo de certificação e recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade,
em 28 (vinte e oito) órgãos do Governo Estadual; Sólida experiência como instrutor de treinamentos e
trabalhos em equipe (voltados ao Sistema de Gestão da Qualidade e Gestão Estratégica); Sólida experiência
no desenvolvimento, controle e análise de Indicadores de Desempenho (Qualidade, Processos, Produtos, e
Gestão Estratégica), visando a tomada de decisão pela direção; Membro da bancada examinadora do
Programa Qualidade Amazonas/Fundação Nacional da Qualidade - PQA/FIEAM, ciclo ano de 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 - Modalidades Gestão e Processo.
Carga Horária:
16 horas
Agenda:
26/02 a 01/03/18 – Horário: 18h às 22h.
Investimento:
R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) ou 3x R$ 107,00 nos cartões VISA, MASTERCARD e ELO.

