
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

ISO 19011:2018- ATUALIZAÇÃO DA  
NORMA PARA AUDITORES INTERNOS  

Período: 10 a 12  de 2019 
Horário: 18 às 22h 

C.H.: 12 horas 
 
INSTRUTOR: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA 
Bacharel em Administração de Empresas, Cursando MBA em Gerenciamento de Projetos, Auditor Líder na NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 
14001:2004, Consultor e Instrutor em Sistema de Gestão Integrada e Planejamento Estratégico. Atua na implementação e manutenção de 
Sistemas de Gestão há 09 anos em indústrias de médio e grande porte, e em Órgãos Públicos do Governo Estadual. Sendo desde 2009, 
membro da bancada examinadora do Programa Qualidade Amazonas (PQA). Atualmente exerce função de Coordenador da Implantação e 
Manutenção do Sistema de Gestão em 24 órgãos do Governo Estadual. 
 
PRÉ-REQUISITO: 
Ser Auditor do Interno. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Princípios da Auditoria: incluindo a abordagem de risco para a 
eficácia do programa, 

 Competência e avaliação dos auditores, através de um 
processo: 

 Determinação das competências em relação ao atendimento 
do programa, 

 Critérios e métodos para avaliação do auditor, manutenção e 
melhoria, 

 Gestão do Programa de Auditoria: 

 Estabelecendo os objetivos do programa, com base no 
contexto da organização, no papel da Direção, do gestor do 
programa e dos profissionais envolvidos, 

 Estabelecendo e Implantando um programa de auditoria, 

 Monitorando, analisando criticamente e melhorando o 
programa de auditoria, 

 Realização da Auditoria: 

 Iniciando a auditoria: atividades que determinam a viabilidade 
da auditoria, 

 Preparação: o planejamento visando à redução do risco na 
conclusão da auditoria, 

 Conduzindo a auditoria: 

 Reunião de Abertura e a Comunicação durante a auditoria, 

 Análise de Documentação, Entrevistas e Observação na 
auditoria, 

 Constatações de Auditoria: critérios e registros de Não 
Conformidades, 

 Conclusão da Auditoria na Reunião de Fechamento, 

 Preparando, distribuindo o relatório e concluindo a auditoria, 

 Anexo A: novas diretrizes para auditar (através da “abordagem 
de processo”), a conformidade, o contexto, a liderança e seu 
comprometimento, os riscos e oportunidades, o ciclo de vida e 
a cadeia de fornecedores, 

 Exercícios, e análises de cenários de auditorias. 

 

 
INVESTIMENTO: R$270,00 – Duzentos e setenta 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, 100% de frequência.  
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. 

 

  


