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A documentação requerida para as Qualificações na Cadeia Produtiva do Concreto,
considerado as competências de Controle Tecnológico do Concreto (Auxiliar,
Laboratorista, Inspetor, Tecnologista, Inspetor de Pavimento de Concreto, Pré-moldado
de Concreto (Auxiliar, Laboratorista, Inspetor, Tecnologista) e Inspetor de Estruturas
de Obras de Arte Especiais é a seguinte:
1) Preenchimento e assinatura da Solicitação de Qualificação, juntamente com
o Código de Conduta, enviando o documento escaneado para o email
global@globalpersoncert.com
O Candidato deve indicar claramente qual a Qualificação que está buscando,
conforme indicado no formulário.
No email de envio deve ser anexado o documento de identidade e uma foto
recente.
2) Evidência de formação, treinamento, experiência e visão
2.1)

Formação e Tempo de Experiência Profissional:

Requisitos mínimos de escolaridade e experiência profissional
Categoria

Alternativa A

Tecnologista/
Estudantes e graduados
Inspetor
em engenharia civil,
arquitetura e tecnologia
(para
em construção civil (*)
Estruturas de
e um ano de
Concreto
experiência na
veja abaixo)
atividade

Laboratorista

Técnico em edificações
(ensino
profissionalizante
técnico em construção
civil) e seis meses de
experiência na
atividade

Alternativa B

Técnico em
edificações (ensino
profissionalizante
técnico em construção
civil) e dois anos de
experiência na atividade

Ensino médio e um
ano de experiência na
atividade

Alternativa C

Ensino médio e três
anos de experiência
na atividade

Ensino fundamental e
dois anos de
experiência
na atividade

4ª Série do ensino
Auxiliar
Ensino médio e seis
Ensino fundamental e
fundamental e um
meses de experiência
um ano de experiência
ano e seis meses de
na atividade
na atividade
experiência na
atividade
(*) Os candidatos devem apresentar comprovação de conclusão das disciplinas “Resistência
dos Materiais” e “Materiais de Construção”.
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Requisitos mínimos de escolaridade e experiência para Inspetor de Estruturas de Concreto
Categoria

Inspetor I

Inspetor II

2.2)

Alternativa A
Curso superior na área
de construção civil,
com um ano de
experiência em
patologia e terapia das
estruturas de concreto
Engenheiro civil
especialista (pósgraduado
lato sensu, mestre ou
doutor) em patologia e
terapia das estruturas
ou
em estruturas de
concreto,
com dois anos de
experiência na
atividade

Alternativa B

Alternativa C

Ensino médio
profissionalizante em
construção civil com dois
anos de experiência em
patologia e terapia das
estruturas de concreto

Ensino médio com cinco
anos de experiência na
atividade de inspeção,
recuperação ou reforço

Engenheiro civil
com cinco anos de
experiência em patologia
e terapia das estruturas
de concreto

Curso superior na área
de
construção civil com dez
anos de experiência em
patologia e terapia das
estruturas de concreto

Treinamento:

Para todas as Qualificações, o candidato deve demonstrar ter realizado
treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 20 horas, com
conteúdo conforme estabelecido nos itens 3.4.1.1 a 3.4.1.3 do Programa de
Qualificação PC09.
2.3)

Comprovação do Tempo da Experiência Profissional e dos
Treinamentos

A comprovação do tempo da experiência profissional no setor específico onde o
Candidato está buscando a certificação pode ser feita:
a) Por registro da atividade na Carteira Profissional.
b) Por envio de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) pertinentes.
c) Pode declaração do empregador do Candidato.
d) Por declaração das empresas/organizações onde a atividade foi executada,
sendo indicado claramente o responsável pela declaração, de forma a
permitir que seja confirmada.
e) Por evidência de notório saber, confirmada pelo reconhecimento dos pares,
das Associações de classe, por publicações e apresentações relevantes em
Congressos.
A comprovação do tempo de treinamento nos temas específicos da Qualificação
buscada pelo Candidato pode ser feita:
a) Por envio dos Certificados de participação em cursos aceitos como
relevantes para os temas requeridos.
b) Por declaração do Empregador, de treinamentos internos relevantes para
os temas requeridos.
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Por certificados de participação em Congressos e outros eventos que
abordem temas relevantes para a Qualificação pretendida.

2.4)

Aptidão Física e Visão

Candidato deve ter visão conforme os seguintes requisitos:
• Acuidade visual, natural ou corrigida, avaliada pela capacidade de ler as
letras J-2 do padrão JAEGER para visão próxima, a 50 cm de distância, ou pelo
emprego de método equivalente.
• Acuidade visual para visão longínqua, natural ou corrigida, igual ou superior
a 20/40 da escala SNELLEN.
Aptidão física é verificada no Exame Prático.
3) Evidência de aprovação nos Exames
O Candidato deve obter aprovação no Exame Teórico e no Exame Prático da
Qualificação pretendida.
A aprovação nos Exames deve ter sido obtida no período de um ano.

