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Prezado Consultor: 
 

Venha Crescer Conosco 
 

Perry Johnson Registrars, Inc. atualmente é a empresa com mais rápido crescimento no setor de 
Certificação de Qualidade. Fundada em 1994 por Perry L. Jonson, A Perry Jonson Registrars é uma 
empresa de prestigio internacional que oferece seus serviços de Certificação de Sistemas de Gestão de 
Qualidade em Normas Internacionais como ISO 9000 e ISO 14000. 
 
PJR está atualmente acreditada por: Registrar Accreditation Board (RAB), Raad voor Accreditatie (RvA), 
United Kingdom Accreditation Service (UKAS), Brazilian National Institute of Metrology (INMETRO), Italian 
National Service for Acreditation of Certification and Inspection Body (SINCERT). 

 
 

 
 
 

PJR te convida a crescer conosco 
através do Programa de Formação  para 

a certificação de Auditor Líder Internacional 
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Programa de Capacitação para Candidatos a Auditor 

 
O objetivo deste Programa de capacitação é permitir que os candidatos a auditor consigam 
realizar os dias de auditoria necessários para obter a certificação de Auditores Líder sob a 
supervisão de Perry Johnson Registrars, Inc. Para estar apto a integrar o Programa de 
Capacitação, o candidato deverá solicitar sua certificação pelo IRCA a nível provisório ou 
superior. 
 
Para iniciar o processo no Programa de Capacitação, a PJR precisa dos seguintes dados: 
Currículo Vitae, três referências, cópias de todos os diplomas e certificados, biografia da 
experiência profissional e escolaridade, de forma narrativa, não excedendo ¾ de página. No 
currículo, por favor, inclua o número de certificados obtidos na parte inferior esquerda e anexe 
uma cópia do seu cartão/certificado do IRCA. Relacione todos os códigos NACE/EA em que 
tenha experiência de auditoria e proporcione informação detalhada da sua experiência específica 
em cada código. É solicitado um ano de experiência profissional por cada código NACE/EA. 
 
PJR proporciona, a todos os participantes do programa, suporte documental que inclui: Manual de 
auditoria, cartões de atividades e vídeos de formação. E também a PJR oferece: um guia de 
como realizar uma auditoria de certificação, capacitação mediante tarefas de auditoria sob a 
supervisão de um Auditor Líder, o status de membro da equipe de auditoria e, quando seja 
apropriado, se designará o papel de Auditor Líder sob a supervisão de um Auditor Líder. 
 
PERITO TÉCNICO 
 

Todos os candidatos deste programa deverão assistir pelo menos duas auditorias como perito 
técnico.  
 
A atividade de auditoria do perito técnico não pode ser faturada aos clientes, por isso a PJR não 
assumirá os gastos de viagem, hotel ou gastos associados a sua capacitação durante este 
período de tempo. 
 
AUDITOR PROVISÓRIO 
 

Se o candidato atualmente não conta com o status de auditor e sim com o status de Auditor 
Provisório, sua atividade de auditoria no poderá ser faturada aos clientes da PJR. A PJR não 
pagará os gastos de viagem, hotel e ou gastos associados a sua capacitação durante este 
período de tempo. De qualquer forma, se você estiver interessado, os programadores de PJR 
poderão agendar auditoria em sua zona residencial.Para se adquirir o status de Auditor, são 
necessários no mínimo 20 dias de auditoria de acordo com a norma 19011. O participante 
concorda em realizar um determinado número de dias de auditoria para PJR, com uma tarifa 
diária de U$ 0,00, enquanto está com o status de Auditor Provisório.  
 
STATUS DE AUDITOR 
 

Durante este programa, quando o candidato alcança o status de Auditor, todos os gastos do 
candidato serão cobertos pela PJR, incluindo hotel, comidas, transporte. 
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AUDITOR LIDER 
 

Depois de ter completado de maneira satisfatória o programa e assim alcançado o status de 
Auditor Líder, o candidato completará suas obrigações, conduzindo um número de auditorias 
iguais aos de dias de auditoria que participou durante as primeiras fases do programa, com uma 
remuneração inicial de U$ 150,00 por dia, e depois de concluído esse período a taxa diária passa 
a ser de U$ 200,00. 
 
COMO FUNCIONA O PROGRAMA 
 

Inicialmente o candidato participará de uma auditoria inicial como observador. Se o status do 
candidato é de Auditor ou de Auditor provisório, durante as demais auditorias conduzidas o 
mesmo fará parte da equipe de auditoria. Todos os auditores trabalharão com um Auditor Líder 
que fará uma avaliação do Candidato a Auditor nas habilidades básicas de auditoria de acordo 
com a norma ISO 19011. 
 
Em cada auditoria serão aplicados os seguintes procedimentos: 
 
 Todas as atividades de auditoria, incluindo as tarefas feitas como Líder, serão conduzidas sob 

a supervisão de um Auditor Líder certificado de PJR. 
 Os LOGs de auditoria serão assinados pelo Auditor Líder ou pelo Diretor de Programação 
 Os critérios de ISO 19011 serão aplicados. 
 Os procedimentos e diretrizes de atuação em auditoria da PJR serão aplicados. 

 
O número necessário de auditorias para seguir de um nível ao seguinte pode variar, dependendo 
do Comitê de certificação. O programa da PJR prevê um número de auditorias geralmente 
esperadas. A experiência profissional ou a escolaridade poderão encurtar o número de dias do 
processo, nesse caso, o compromisso de dias de auditoria a ser realizado pelo candidato, depois 
de obter o status de Auditor Líder, será reduzido proporcionalmente. Como também, aqueles 
candidatos que atendem ao programa com status de Auditor terão seu compromisso ajustado a 
sua situação. 
 
Para alcançar o status de Auditor Líder, um Auditor deve conduzir um número preestabelecido de 
dias de auditoria (conforme o determinado pelo Comitê de certificação de auditor) atuando como 
Auditor Líder, sob a supervisão de um Auditor Líder certificado. 
 
NOTAS ADICIONAIS 
 

Durante a realização deste programa, o candidato poderá realizar outras auditorias ou atividades 
de auditoria para outras empresas de auditoria. 
 
Se em qualquer momento durante o programa se observa um desempenho inaceitável, o Diretor 
de Programação poderá determinar que se de por terminado a formação ou, se necessário uma 
capacitação adicional do candidato. A PJR reserva o direito de suspender ou alterar o programa 
em qualquer etapa. 
 
É obrigação do auditor manter a certificação e acreditação com o IRCA. Os requisitos 
estabelecidos para a certificação podem ser obtidos mediante contato com o IRCA : 
 

International Registrar of Certified Auditors 
P.O. Box 712 • 61 Southwark Street • London SE1 1SB 

Fax: 44-071-401-2725 • www.irca.org
 

http://www.irca.org/
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Se você está interessado em fazer parte deste programa ou deseja mais informação, por favor, 
entre em contato com: 
 
Amanda Skewes 
Tel: 0800-891-5497 
Fax: 1 248 945-1853 
E-mail: brazil@pjr.com  

mailto:labello@certspj.com
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