TREINAMENTOS

CURSO: COMO TRATAR NÃO CONFORMIDADES
DO SGI E LOGISTICA
Data: 22/09/2011
Local: SEST SENAT
R. Vereador José Nanci,300
Parque Jaçatuba - Santo André/ SP

Instrutor
Ruither Marques Pereira




Auditor de SGI e instrutor de
treinamento de OCCOrganismos certificados
credenciados desde 2001;
20 anos de experiência na
área de consultoria e
implementação de sistemas de
gestão;



Instrutor registrado no IRCA
(International Register
Certificated Auditors);



Já trabalhou na SGS e Bureau
Veritas. Atualmente auditor
ISSO 9001/14001, IHSAS e
SASSMAQ da ABS. Quality
Evaluations;



Professor Universitário.

Investimento
R$ 350,00
(inclusos: Material didático,
coffee break e certificado)
A partir da segunda inscrição,
será concedido desconto de
10%.

Objetivos do Curso
Capacitar os alunos a elaboração de um relatório visando tratar as não conformidades
identificadas em auditorias e nos processos da empresa.
Público Alvo

________________________________________________________________
Gestores de SGI – Sistemas de Gestão Integrada, analistas de qualidade, auditores internos,
consultores, estudantes da área de administração.
Programa
____
Conceitos sobre não conformidades = NC, ações corretivas e ações preventivas
Requisito específico sobre ISO 9001, ISO 14001, OHSAS e SASSMAQ
Tipos de não conformidades, sua classificação, como descrever as NC’S.
Como investigar a causa das não conformidades e as ferramentas de apoio para
investigação (5 porquês; diagrama causa e efeito – ISHIKAWA; 5W e 1 H)
Verificação de implementação e verificação da eficácia das ações preventivas e
corretivas.
Preenchimento de formulários
Exercícios/ estudos de caso.
Contemplando
Material Didático;
Estudo de Caso;
Exercícios;
Certificados de conclusão;

Consulte nossos preços
especiais para grupos maiores.

Inscrições e Informações Adicionais
As vagas são limitadas.
Faça já a sua reserva!
Este treinamento também poderá
ser ministrado em company nas
datas e locais adequados à
necessidade de sua empresa.

Fone: (11) 4991-2288/ Email: qteck@qteck.com.br
Fax; (11) 2324-4909
Contamos com sua presença.
Ruither M. Pereira
Diretor – Qteck Engenharia Ltda
QT 02.00 – Como tratar Não Conformidades (8hs)

