
 

 

CURSO: 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

Interpretação dos Requisitos + Formação de Auditor 
Interno (ONLINE AO VIVO) 

Objetivos: 
 Capacitar os participantes na interpretação e implementação dos requisitos das normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018; 
 Proporcionar ao participante a oportunidade de desenvolvimento de suas habilidades 

técnicas e comportamentais para a realização da atividade de auditoria interna do SGI, 
além do entendimento de abordagens corretas no processo de auditoria, a fim de 
promover melhorias no Sistema de Gestão Integrada. 

Conteúdo Programático: 
 Histórico do Sistema de Gestão Integrado; 
 Apresentação detalhada dos requisitos da ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 e suas correlações; 
 Evolução dos conceitos e práticas em Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e Saúde 

Ocupacional; 
 Análise de cenários para entendimento das normas de referência; 
 Estratégia e Processo de Implantação – aspectos técnicos e comportamentais. 
 Orientações para auditar um sistema de gestão de acordo com a ISO 19011:2018; 
 Aplicação de auditoria para a ISO 9001:2015; 
 Início, prepararação e condução das atividades de auditoria; 
 Prepararação e distribuição dos relatórios de auditoria; 
 Finalização de auditoria e checagem; 
 Exercícios práticos e simulações; 
 Avaliação conceitual escrita.  

Público Alvo: 
Qualquer pessoa envolvida no planejamento, implementação, manutenção, supervisão ou 
auditoria de um Sistema de Gestão Integrada (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018). 

Metodologia: 
O curso será desenvolvido através de técnicas teórico-expositivas. A teoria será ministrada 
através de aulas expositivas dialogadas, construção de conceitos 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) a auditor interno. 

Carga Horária: 
24 horas. 

Período e Horário: 
16 a 21/08/21, de 18h às 22h (segunda a sexta-feira) e 8h às 12h (sábado). 

Facilitador: OSMILDO OLIVEIRA DA CUNHA 
 
Graduado em Administração em Gestão de Negócios; Mais de 20 anos de experiência na 
Prospecção, elaboração de pré-projetos e propostas técnicas, apresentações, coordenação e 



 

 

implantação de Projetos de Consultoria empresarial, com destaque para Sistemas de 
Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança (ISO 9001, 14001, ISO 45001 e OHSAS 18001), 
produtividade e melhorias, logística e atendimento a clientes em organizações públicas e 
privadas de diversos segmentos econômicos, tais como varejo, indústrias, distribuidoras, 
transportes, logística, comercio e prestadores de serviços, realização de auditorias internas em 
inúmeros processos; Gestão e coordenação de equipes em atividades industriais, produção, 
varejo, logística, serviços, armazenagem e distribuição, saúde e segurança e meio ambiente. 

Investimento por Participante: 
R$ 385,00 (Trezentos e oitenta e cinco reais) ou 3x R$ 141,00 nos cartões Visa, MasterCard, 
Visa Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificados de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Transferência Bancária e Cartão de Crédito. 

Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Transferência Bancária ou Cartão de Crédito. 

Observações Importantes: 

 A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 
ao final do curso. 

 O link da sala virtual será enviado no dia do curso. 

 O participante poderá acessar através de computador, tablet ou celular, desde que tenha 
internet disponível e o programa/aplicativo ZOOM instalado; 

 Sugerimos utilizar fone de ouvido para melhor captação e transmissão de áudio. 

 Não esqueça, no horário do curso esteja focado e em um ambiente adequado, evitando 
interrupções. 

 O participante fará uma avaliação escrita, tendo que atingir 7,0 (sete) como nota mínima 
para ter direito ao certificado. 

 Caso o participante obtenha nota inferior a 7,0 (sete), terá direito a uma segunda chance 
para que possa obter o certificado. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 
* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 



 

 

 Índice de satisfação de clientes superior a 98%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 


