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 Documentação Certificação AUDITOR 

 

A documentação indicada a seguir está separada em  

 

1) Evidência de Formação/Escolaridade Mínima 

2) Evidência de Experiência: 

     2.1 Experiência Profissional Geral 

     2.2 Experiência Profissional Específica 

     2.3 Experiência em Auditoria 

3) Evidência de Treinamento 

3.1 Treinamento em Auditoria 

3.2 Treinamentos Específicos 

 

Após evidenciar todos os itens indicados, o Candidato será submetido a um Exame com 

uma hora de duração cobrindo temas gerais de auditoria, com enfoque na auditoria da 

norma ISSO 9001:2015, sendo permitido o uso da norma durante o Exame. 

 

 

1) Evidência de Formação/Escolaridade Mínima 

 

Auditor de Sistemas de Gestão (SGQ/SGA): 2° Grau ou Técnico 

Auditor SiAC-PBQP-H: 3° Grau  

Auditor Ambiental (CONAMA): 3° Grau 

 

 

2) Evidência de Experiência 

 

     2.1) Experiência Profissional Geral 

 

Auditor de Sistemas de Gestão (SGQ/SGA): 2 anos para 3° Grau ou 3 anos para 2° Grau Técnico 

Auditor SiAC-PBQP-H: 5 anos de experiência total 

Auditor Ambiental (CONAMA): 4 anos em função técnica ou gerencial com tomada de decisão e em 

uma das seguintes áreas (1) auditoria de SGA (2) operação de instalações (3) ciência e tecnologia 

ambiental (4) gerenciamento (5) leis e regulamentos ambientais.  

 

 

    2.2) Experiência Profissional Específica 

 

Auditor de Sistema de Gestão (SGQ/SGA): 2 anos do total acima no Sistema de Gestão 

Auditor SiAC-PBQP-H: 2 anos do total acima em Sistemas de Gestão SiAC ou Qualidade 

Auditor Ambiental (CONAMA): 2 anos em Gestão Ambiental com redução para 1 ano em Gestão 

Ambiental se tiver experiência comprovada em SGQ e/ou SGSSO 

 

 

   2.3) Experiência em Auditoria 

 

PRIMEIRA CERTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÕES ADICIONAIS 

 

SISTEMAS DE GESTÃO (SGQ/SGA): 

 

PARA AUDITOR APROVADO NÃO É REQUERIDA EXPERIÊNCIA EM AUDITORIA 

 

PARA AUDITOR:  

Quatro auditorias completas no Sistema de Gestão específico, com um mínimo de 20 dias de 

experiência, com pelo menos 15 dias no campo. As auditorias devem ter sido completadas nos 

últimos 3 anos e devem ter sido realizadas em setor independente daquele onde atua o auditor 

PARA AUDITOR LÍDER: Em adição ao requerido para Auditor, mais três auditorias completas com 

um mínimo de 15 dias de experiência atuando como auditor líder, com pelo menos 10 dias no 
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campo. As auditorias devem ter sido completadas nos últimos 3 anos e devem ter sido realizadas 

em empresa independente daquela onde atua o auditor. 

Pelo menos uma das auditorias como Auditor Líder deve ser supervisionada por auditor 

líder certificado. 

 

SiAC-PBQP-H 

PARA AUDITOR: O mesmo que para Sistema de Gestão, com as auditorias podendo ser de SiAC-

PBQP-H 

PARA AUDITOR LÍDER: O mesmo que para Sistema de Gestão, com as auditorias podendo ser de 

SiAC-PBQP-H, mas auditorias devem ter sido realizadas nos últimos 2 anos. 

 

AMBIENTAL (CONAMA) 

PARA AUDITOR: O mesmo que para Sistemas de Gestão. As auditorias devem ter pelo menos 2 

dias no campo. 

PARA AUDITOR LÍDER: O mesmo que para Sistema de Gestão. As auditorias devem ter no mínimo 

2 auditores e uma das auditorias deve ser testemunhada por um Verificador certificado como 

Auditor Líder. As auditorias devem ser indicadas no documento “Comprovação de Realização de 

Auditoria”. 

 

 

SEGUNDA CERTIFICAÇÃO E OUTRAS ADICIONAIS: 

Duas auditorias completas na norma específica da nova Qualificação, em um total de 10 dias com 

pelo menos 6 dias no campo. As auditorias devem ter sido realizadas nos últimos 3 anos. 

 

 

3) Evidência de Treinamento  

 

     3.1) Treinamento em Auditoria (TODAS AS COMPETÊNCIAS) 

 

PRIMEIRA CERTIFICAÇÃO: 

Exame de 40 horas credenciado ou aceito pelo GLOBAL, com 24 horas em princípios, práticas e 

técnicas de auditoria e 16 horas sobre a norma relativa a Qualificação. 

 

CERTIFICAÇÕES ADICIONAIS: 

Exame de 24 horas credenciado ou aceito pelo GLOBAL, sobre a norma relativa a nova Qualificação. 

 

 

     3.2) Treinamentos Específicos  

 

SISTEMAS DE GESTÃO: Nenhum treinamento específico adicional é requerido 

 

SiAC-PBQP-H 

Exame de 40 horas indicado acima deve ser na ISO 9001 ou sobre SiAC Nível A: 

Treinamento adicional mínimo de 16 horas credenciado ou aceito pelo GLOBAL sobre Regimento 

atual, mudanças no Regimento e no conjunto de documentos regulatórios do SiAC: 

Treinamento em Saúde e Segurança no Trabalho, credenciado ou aceito pelo GLOBAL, com duração 

mínima de 8 horas. 

Treinamento em Gestão Ambiental, credenciado ou aceito pelo GLOBAL, com duração mínima de 8 

horas. 

 

AMBIENTAL (CONAMA): Nenhum treinamento específico adicional é requerido 

 


