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Diretor executivo na empresa MGV Serviços Operacionais, empresa de Consultoria e 
Prestação de Serviços Operacionais nas áreas regulatórias e de qualidade, auditorias 
em sistemas de gestão da qualidade e implementação de técnicas organizacionais e de 
operação industrial, atuando como auditor líder em empresas de certificação – 
contratado OCP/OCS/OMD. 
 
Consultor e palestrante nas áreas de Qualidade, Normalização, Engenharia e Produção 
Industrial/Comercial e Assistência Técnica, atuando nas áreas:  

 Eco Responsabilidade, Engenharia de Usabilidade, Gerenciamento de riscos, 
Validação de software embarcado e ensaios de segurança elétrica.  

 Desenvolvimento de processos de Validação de Software / sistemas eletro 
médicos com base na NBR ISO 12207 / IEC 62304 – software para processos e 
sistemas na produção de produtos médicos.  

 Desenvolvimento de projetos (monitoramento e planejamento) para produtos 
médicos, comandando equipe de engenheiros e técnicos, desde o projeto até o 
processo de certificação INMETRO e registro do produto junto a ANVISA. 

 Treinamentos internos e externos de Assuntos regulatórios da ANVISA nas 
áreas de produtos médicos, diagnostico in-vitro, domisanitários, alimentos e 
insumos farmacêuticos.  

 Treinamentos, execução e acompanhamento de processos de certificação de 
Gestão da Qualidade baseados na EN ISO 13485:2003 / ABNT NBR ISO 
13485:2004 – Marcação CE e Certificações INMETRO).  

 Comunidade Européia (Marcação CE) e junto ao FDA (EUA), além de outros 
organismos mundiais.  

 Preparação de laboratórios de ensaios e testes técnicos em produtos, com 
base nas normas NBR ISO/IEC 17025 e outras normas especificas para produtos 
médicos, odontológicos, mecânicos e eletro-eletrônicos.  

 Treinamentos, execução e acompanhamento de processos de certificação de 
sistemas de gestão da qualidade (NBR ISO 9001:2015 e outras especificas 
conforme a área e produto).  

 Execução e acompanhamento de processos de certificação de produtos em 
geral pelo INMETRO e por outros organismos de certificação.  

 Organização de processos produtivos, com objetivo de redução de tempos e 
perdas (metodologia Kanban, just-in-time, FMEA, QFD,, entre outras).  

 Execução e acompanhamento de trabalhos nas áreas de PCP e logística – 
organização e métodos. Gerenciamento e organização de processos de 
Assistência Técnica e de Treinamento de mão-de-obra no campo.  

Processos de auditoria interna de sistemas da qualidade, sistemas produtivos e de 
melhoria de produtos, com base na NBR ISO 9001:2015 / NBR ISO IEC 17025:2005 e 
2017 / RDC 16:2013, e outras de Sistemas de Gestão da Qualidade.  
Desenvolvimento de processos para Gerenciamento de Riscos para produtos e 
processos em Geral – com base na NBR ISO 14971:2009 (FMEA e outras técnicas 
estatísticas), Desenvolvimento de processos e documentos relacionados às normas 
NBR IEC 60601-1. 
 


