
 
 

CURSO 132 
FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO 

ISO TS 29001:2008  
 
 
 
Objetivo – Este treinamento tem por principal objetivo a formação de auditores internos nas 
empresas, capacitando-as no entendimento dos requisitos das norma NBR ISO TS 29001-2008, 
adicionais à ISO 9001:2008, e na NBR ISO 19011-2002, de forma clara e objetiva, proporcionando 
aos participantes capacitação para conduzir auditorias internas, na elaboração de relatórios de 
auditorias e na abertura e registro de não conformidades, para organizações produtoras e 
prestadores de serviço para a indústria de petróleo, petroquímica e gás natural. 
  
Programa do Curso –  
 

 O modelo do API e sua relação com a NBR ISO/TS 29001:2008; 
 Métodos de Controle; 
 A aborgadem de processo no setor de petróleo;  
 Análise e Interpretação dos requisitos da NBR ISO/TS 29001:2008 adicionais à ISO 

9001:2008; 
 Como adequar o SGQ ISO 9001:2008 ao SGQ NBR ISO/TS 29001:2008; 
 Requisitos adicionais de documentação e registros solicitados na ISO/TS 29001; 
 Análise e Interpretação da NBR ISO 19011 
 Auditorias do Sistema da Qualidade; 
 Programando as Auditorias; 
 Planejamento da Auditoria; 
 A Comunicação; 
 Conduzindo a Auditoria; 
 Técnicas de auditoria 
 Como Identificar e Registrar Não conformidades do Sistema 
 Concluindo a Auditoria; 
 Auditoria de Verificação; 
 Simulado de auditoria 
 Estudo de Casos 
 Avaliação Escrita * 

 

* Serão considerados aprovados os que conseguirem nota mínima de 70 pontos e frequência 
mínima de 75% do tempo. 

 

 

 

 



 

 

 
Público – Profissionais de diversas áreas de atuação envolvidos ou não com sistema de gestão da 
qualidade, auditores internos e candidatos a auditores e profissionais que desejam conhecer ou 
ampliar seus conhecimentos nessa área. 
  
Metodologia Aplicada – A metodologia aplicada nos treinamentos do ABS-QE, garante a 
assimilação através de slides, apostilas, exercícios e dinâmicas. Nossos instrutores, são auditores 
líderes, do quadro de profissionais do ABS. 
 
Difereciais ABS – Como nossos instrutores são auditores líderes do ABS-QE e realizam auditorias 
constantemente, a contribuição deles durante o treinamento é muito mais abrangente, além de 
proporcionar a visão do auditor e não do consultor. Ele traz a experiência e o conhecimento de 
diversos sistemas de gestão, assim, ele pode ajudar com digas importantes para contribuir na 
formação dos treinandos e facilitar o entendimento e aplicação dos requisitos estudados. Todo nosso 
material de treinamento pode ser personalizado, ficando com a “cara” da empresa, facilitando o 
entendimento e assimilação do conteúdo. 

 
Carga Horária  
24 horas 
 
INSTRUTORES: Os instrutores do ABS-QE, também são auditores e consultores, o que facilita, em  
muito, a transmissão da informação e na geração do conhecimento. Eles utilizam exemplos práticos 
do dia-a-dia, da implementação à auditoria, e isso  facilita a assimilação da informação e agrega 
valor ao treinamento.  
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