
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

 
ISO 45001:2018 - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Período: 25 a 28 de março de 2019. 
Horário: 18 às 22h 

C.H.: 16 horas 
 

INSTRUTORA: CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA 

Engenheira ambiental, Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, Docente dos Cursos de 
Pós Graduação em Gestão Ambiental, Perícia e Auditoria Ambiental. Instrutora dos Cursos de Lead Assessor em 
ISO 9001/08, ISO 14001/04 e OHSAS 18001/07. Foi Auditora Líder, Consultora e Instrutora de Treinamentos em 
Qualidade, Meio Ambiente, Segurança Ocupacional pelo Bureau Veritas Certification (antigo BVQI). Atua no 
segmento de implementação, certificação e manutenção de sistemas de gestão há mais de 13 anos na área 
industrial, mineração, geração e distribuição de energia. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Introdução a Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho;  

 A estrutura de alto nível – Anexo SL;  

 Estudo dos Requisitos da ISO 45001:2018;  

 Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles operacionais;  

 Implantação dos requisitos da ISO 45001:2018; 

 Exercícios e estudo de caso. 

 
INVESTIMENTO: R$290,00 – Duzentos e noventa 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, 80% 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. 

 

  


