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QUADRO DE REVISÕES 

Emissão inicial – 12/02/20VV 

Revisão 01 – 01/06/20XX: Adequação geral do procedimento 

 

1 - OBJETIVO 
Estabelecer as condições para o planejamento, execução e registro das auditorias internas da 
qualidade. 
 

2 – RESPONSABILIDADES 
Gestão da Qualidade 
 

3 – AUDITORIAS INTERNAS 
 

Sistema de gestão da qualidade deve ser integralmente auditado no mínimo, uma vez por ano, a 
fim de avaliar sua eficácia. Todos os locais e todos os itens da norma devem ser avaliados. O 
planejamento das auditorias é elaborado pelo Gestor da Qualidade. 
 
O setor a ser auditado é considerado notificado da auditoria ao receber o Programa de Auditorias 
Internas, no qual estão indicadas as datas, os locais, as atividades que serão auditadas e a 
equipe auditora. 
 
Auditorias não previstas no cronograma podem ser realizadas sempre que necessário, de forma a 
cobrir setores específicos, conforme programado e informado ao setor a ser auditado. Isso pode 
ocorrer principalmente quando: 

a) Houver reclamação de cliente ou de entidades externas ou outras partes interessadas 
relevantes.  

b) Houver solicitação por parte clientes individuais ou corporativos.  
c) For necessário para verificar a implementação de ações corretivas exigidas em 

auditorias anteriores; 
d) For solicitada pela Direção que seja feita uma avaliação sistemática e independente da 

eficácia do sistema, especialmente quando houver suspeita de que a qualidade esteja 
comprometida devido a uma possível deficiência nos requisitos do sistema da 
qualidade. 

 

4- COMPETÊNCIA E SELEÇÃO DOS AUDITORES 

 
Os auditores devem ter treinamento e experiência compatíveis com as funções na equipe 
auditora. O auditor líder deve ter participado de pelo menos 3 auditorias antes de ser apontado 
como líder. Todos os auditores devem ter participado de curso de treinamento com duração 
mínima de oito horas, devendo ser mantido registro tanto da experiência como do treinamento.  
 
A equipe de auditores deve ser composta preferencialmente por duas pessoas, sendo uma delas 
apontada como auditor líder, devendo nesse caso atender ao requisito de treinamento e 
experiência. Os auditores não podem auditar as suas atividades. 
 

5 – DOCUMENTOS E REGISTROS DA AUDITORIA 

 
Como parte do planejamento da auditoria, a equipe auditora deve preparar as listas de verificação 
necessárias, inclusive quando da avaliação da adequação da documentação. O relatório da 
auditoria deve abordar essa fase preparatória e indicar desvios na documentação, caso sejam 
detectados. 



Ao final da auditoria o auditor líder deve elaborar o relatório da auditoria indicando as não 
conformidades evidenciadas e as oportunidades de melhoria relevantes e que devem ser 
acompanhadas nas auditorias seguintes.  
 
Para cada não conformidade o auditor líder deve emitir um relatório de não conformidade 
utilizando o formulário F23.  
 
Os documentos gerados durante todo o processo da auditoria envolvendo o Programa da 
Auditoria, os Planos da Auditoria, os Relatórios da Auditoria e os Relatórios de Não 
Conformidades devem ser mantidos como registros da auditoria. 


