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Diretor Executivo e sócio da EG Mont Assessoria e Consultoria desde 2002, atuando 
com consultoria, auditoria e treinamento em assuntos regulatórios nacionais e 
internacionais e sistemas de qualidade para empresas de produtos e dispositivos para 
saúde – Ribeirão Preto – SP. 
 

 Desenvolvimento e implantação de sistema de gestão de Boas Práticas de 
Fabricação, Distribuição e Armazenamento, através de prestação de serviços de 
consultoria, em aproximadamente 50 empresas de produtos para saúde, 
através de metodologia própria baseada no ciclo PDCA, totalizando mais de 
3200 horas de consultoria.  

 Realização de mais de 1200 horas de auditorias internas e orientativas em de 
Boas Práticas de Fabricação, Distribuição e Armazenamento em empresas de 
produtos para saúde. A auditoria orientativa é um modelo especial de 
verificação do sistema implantado de Boas Práticas de Fabricação (RDC 
59/2000), e outras regulamentações aplicáveis, idealizado a partir da 
experiência prática neste tipo de auditoria e realizada com a visão e análise 
crítica similar à inspeção realizada pelos técnicos da ANVISA  

 Coordenador e ministrante do treinamento “Programa de formação de 
auditores internos e gestores da qualidade para empresas de produtos e 
dispositivos para saúde e de diagnóstico in-vitro “ com 24 horas/aula, realizado 
em versões in-company e aberta desde 2004, totalizando mais de 3000 horas 
de treinamento, abordando os seguintes tópicos:  

 Boas Práticas de Fabricação – ANVISA - RDC 59/2000 Portaria 686/98 – 
Produtos para diagnóstico-in-vitro.  

 Boas Práticas de Fabricação produtos médicos e de produtos para 
diagnóstico in-vitro - ANVISA (RDC 16/2013)  

 ISO 13485 – Dispositivos para saúde  

 21 CFR 820 – Quality System Regulation / FDA  
 
Fundador e Diretor da Corpworking – Ribeirão Preto – Espaços para coworking e 
serviços corporativos – 2017 . Fundador da Cerebra Sistemas de Controle Ltda., São 
Carlos – SP, empresa que atua com projeto e desenvolvimento de controladores 
eletrônicos para dispositivos médicos e odontológicos, desde 2008 até 2016.  
 
Diretor e membro do Conselho Consultivo do Grupo JP - JP Indústria Farmacêutica e 
Olidef CZ Equipamentos Médicos - em Ribeirão Preto, até 2010, onde também atuou 
durante 16 anos (1987 até 2002) ocupando cargo de Diretor de Suporte Operacional.  
 


