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 Documentação Qualificação - Metrologista 

 

A documentação requerida para a Certificação de Metrologista de Calibração, 

considerando os Níveis I, II e III, 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 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, experiência profissional, treinamento e aptidão física 

 

2.1) Formação e Tempo de Experiência Profissional: 

 

Nível Escolaridade Mínima 
Experiência profissional / 

especialidade 

N1 Ensino fundamental Três meses 

N2 Ensino médio Seis meses como N1 

N2 direto Ensino médio Dois anos 

N3 Ensino médio Cinco anos como N2 

N3 Ensino médio em áreas 

correlatas à metrologia * 
Três anos como N2 

N3 direto Ensino técnico em áreas 

correlatas à metrologia * 
Cinco anos  

N3 direto Ensino superior em áreas 

correlatas à metrologia * 
Dois anos 

• Análise será feita caso a caso pelo GLOBAL, a partir de solicitação 

substanciada pelo Candidato. 

 
 

2.2) Treinamento: 

 

Para todas as Qualificações, o candidato deve demonstrar ter realizado 

treinamento teórico e prático, com carga horária mínima conforme indicado a 

seguir. 

 

Nível  Teórico Prático Total 

1 32 8 40 

2 28 8 36 

3 24 0 24 

 

Para acesso direto à certificação como Nível 2, o Candidato deve comprovar treinamento 

para ambos os níveis 1 e 2; 

 

Para acesso direto à certificação no Nível 3, o candidato deve comprovar treinamento 

para os Níveis 1, 2 e 3. 
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2.3) Comprovação do Tempo da Experiência Profissional e dos 

Treinamentos 

 

A comprovação do tempo da experiência profissional pode ser feita: 

a) Por registro da atividade na Carteira Profissional. 

b) Pelo envio de documentação técnica relevante desenvolvida pelo Candidato 

c) Por declaração substanciada 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. 

c)  Por certificados de participação em Congressos e outros eventos que 

abordem temas relevantes para a Qualificação pretendida. 

 

2.4) Aptidão Física 

 

Aptidão física é verificada no Exame Prático. 

 

3) Evidência de aprovação nos Exames  

 

Para obter o registro 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. 

 

 


