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ESQUEMA FSSC 22000  
VERSÃO 5.1 

 
ANEXO 6: OT - ESPECIFICAÇÕES DOS CURSOS 

TRADUÇÕES 

Esteja ciente de que, no caso de traduções dos documentos do esquema FSSC 22000, a 

versão em inglês é a oficial e vinculativa. 
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A OT deve aplicar as seguintes especificações aos cursos de treinamento FSSC 22000. 

Compreendendo a FSSC 22000 

a) FSSC 22000: 

i. Introdução geral à FSSC 22000 

ii. Requisitos do Esquema FSSC 22000 

iii. ISO 22000:2018 

iv. PPRs 

v. Controle de Risco  

b) FSSC 22000-Qualidade 

c) Programa de Desenvolvimento FSSC 22000 

Exame não obrigatório 

Implementação da FSSC 22000 

a) FSSC 22000: 

i. Introdução geral à FSSC 22000 

ii. Requisitos do Esquema FSSC 22000 

iii. ISO 22000:2018 

iv. PPRs 

v. Controle de Risco 

b) Exemplos de implementação de requisitos 

Exame não obrigatório 

Auditor Interno FSSC 22000 

a) FSSC 22000: 

i. Introdução geral à FSSC 22000 

ii. Requisitos do Esquema FSSC 22000 

iii. ISO 22000:2018 

iv. PPRs 

v. Controle de Risco 

b) Habilidade e conhecimento do auditor com base na ISO 

19011:2018 

c) Exemplos de requisitos de auditoria 

d) Estudos de caso 

e) Classificação e fechamento de não conformidades 

Exame não obrigatório 

Avaliação contínua 

(participação em exercícios 

em grupo; conclusão dos 

estudos de caso; 

envolvimento com 

treinador/trainees etc.) 

Auditor Líder FSSC 22000 

a) Requisitos de pré-requisitos: conhecimento do esquema 

FSSC 22000, ISO 22000:2018; PPRs; Controle de Riscos 

b) Habilidades e conhecimentos do auditor com base na 

ISO 19011:2018; ISO/IEC 17021:2015; ISO/TS 22003:2013 

c) Exercícios em grupo 

d) Estudos de caso (dramatização etc.) 

e) Processo de certificação 

f) Cálculo da duração da auditoria 

g) Organizações com multi-sites 

h) Tipos de auditoria (incl. não anunciada e auditorias de 

transição) 

i) Exemplos de requisitos de auditoria 

j) Relatório de auditoria 

k) Gestão de não conformidades 

Exame obrigatório 

Avaliação contínua 

(participação em exercícios 

em grupo; conclusão dos 

estudos de caso; 

envolvimento com 

treinador/trainees etc.) 
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O material de treinamento na biblioteca da OT (quando aplicável) deve ser usado como base dos 

cursos de treinamento da FSSC 22000.  O design e o layout podem ser diferentes, mas o 

conteúdo deve ser incluído como mínimo no curso FSSC 22000 pertinente e aprovado para ser 

ministrado, independentemente do método que for ministrado. 

Diferenças específicas ou requisitos adicionais relativos ao E-learning estão definidos no Anexo 8. 

 

 

 

 

 

 

 


