Curso 231
TREINAMENTO EM SISTEMA DE GESTÃO
FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS DA NORMA
ISO 55000:2014 – GESTÃO DE ATIVOS
OBJETIVO
Formar pessoas para realizarem auditorias internas, nos requisitos da Norma NBR ISO
55000:2014 e sua aplicação, compreendendo sua implementação e o Sistema de Gestão
de Ativos das organizações proporcionando aos participantes, capacitação para conduzir
auditorias internas, na elaboração do relatório da auditoria e na abertura e registro de
não conformidades.
PROGRAMA















Termos e Definições;
Estrutura da Norma e o Seu PDCA;
Entendimento Técnico da gestão de ativos – Estratégia, Contingência, Contexto da
Organização; Stackholders; Gestão de riscos; Gestão Financeira e Gestão de
Mudanças, Planos de Manutenção; Ciclo de Vida.
Programando as Auditorias;
Planejando a Auditoria;
Comunicando a auditoria e comunicação durante a auditoria;
Conduzindo a Auditoria;
Conhecendo e aplicando as Técnicas de auditoria;
Como Identificar e Registrar Não conformidades do Sistema;
Concluindo a Auditoria, elaboração do relatório e reunião de encerramento;
Auditoria de Verificação;
Simulado de auditoria;
Avaliação Escrita *
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Público
Este curso se destina a pessoas envolvidas com Gestão de Ativos, Sistemas de Gestão,
Manutenção e pessoas interessadas em conhecer os requisitos, aplicação e benefícios da
implementação de um Sistema de Gestão de Ativos, baseado nos requisitos da NORMA
ISO 55000:2014.
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.
Diferenciais 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 informações
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
O tempo a ser aproveitado, para a assimilação do conteúdo deste treinamento é de
24hrs por turma.
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