
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

UP GRADE PARA AUDITORES INTERNOS – ISO 9001:2015 
Dias: 1° e 2 de julho  de 2019 

Horário: 18 às 22 horas 
C.H.: 8 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:  
- Realizar a atualização de conceitos obtidos no curso de auditor interno baseado na versão 2008 da ISO 9001 para a versão 
2015. 
 
PRÉ-REQUISITOS: Ser Auditor Interno da Qualidade ISO 9001. 
 
PROGRAMA: 
-  O Anexo SL;  

- Histórico e razões da revisão da norma;  

- Comparativo entre ISO 9001:2008 e a norma ISO 9001:2015;  

- Riscos e Oportunidades;  

-  Avaliação das Mudanças e Impactos na auditoria interna;  

- Técnicas de Auditoria e competência do auditor voltadas para a ISO 9001:2015.  

- A transição das certificações existentes para a nova versão;  

- Benefícios para empresas que promoverem a atualização da norma;  

- Exercícios práticos..  

 
INVESTIMENTO : R$190,00 – Cento 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, 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. 

 

  


