
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO DO  
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – ISO 9001:2015 

Período: 24 a 28 de junho  de 2019 
Horário: 18 às 22 horas 

C.H.: 20 horas 
 

 
INSTRUTORA: SAMANTHA OLIVEIRA DO CARMO MATOS 
Engenheira ambiental; MBA em Riscos e Compliance, Mestranda em Auditoria e Administração de Empresas, Auditora Líder, 
Consultora e Instrutora de Treinamento. Lead Assessor em ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 45001:2018. Foi Auditora de 
Sistema de Gestão Integrado pelo BSI – British Standard Institution, Bureau Veritas Certification – BVQI e TÜV Rheinland. 
Instrutora de cursos pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM. Atua na área de Implementação, 
Certificação, manutenção e avaliação de conformidade de sistemas de gestão há mais de 19 anos em indústrias e  serviços nos 
segmentos: mecânico, metalúrgico, químico, eletroeletrônico,  óleo & gás, mineração, navegação, duas rodas, quatro rodas, 
injeção plástica, institutos de pesquisas, área pública  e outros de médio e grande porte. Larga experiência em treinamentos e 
Auditorias. 
 
OBJETIVOS:  
- Assessorar as empresas em processo de implementação do Sistema de Gestão Qualidade versão 2015;  
- Qualificar ou atualizar os profissionais para atuarem como Auditores Internos do Sistema de Gestão da Qualidade na empresa 
e em fornecedores;  
- Disseminar o conceito de auditoria como ferramenta gerencial na administração do Sistema de Gestão da Qualidade e na 
detecção de oportunidades de melhoria..  
 
Pré-Requisitos: Conhecimento prévio da norma ISO 9001:2015  
 
PROGRAMA: 
- Histórico;  
- Evolução de Conceitos e Práticas em Sistemas de Gestão;  
- Norma ISO 9001:2015 -  Revisão dos Requisitos;  
- Norma ISO 19011:2018 - Auditoria de Sistema de Gestão:  
- Terminologia; Classificação de Auditorias; Planejamento de Auditorias; Metodologia da Auditoria; Preparação;  
- Execução; Relatório; Perfil e Qualificação do Auditor; Comunicação Durante a Auditoria;  Comportamento do Auditor; Estudos 
de Caso; Workshops e Aplicação de Prova Oral e Escrita.  

 
INVESTIMENTO : R$290,00 – Duzentos e Noventas Reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, a nota sete na avaliação escrita e 80% de 

frequência em sala de aula. 
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 
6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será 

cobrado o número total de inscritos no treinamento. 
7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

 

 


