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O GLOBAL informa regularmente, tornando pública a informação
pela divulgação ampla de cada pessoa certificada, indicando o
nome, o número do certificado, a data efetiva da certificação, a
data de vencimento da certificação e a Qualificação profissional
certificada, salvo nos casos em que existam requisitos
regulamentares ou estatutários que proíbam essa divulgação.
Os Programas de Certificação, inclusive os pré-requisitos para
obter a certificação em uma Qualificação profissional do
Programa, são tornados públicos sem a necessidade que haja
solicitação da parte interessada. Da mesma forma, são tornadas
públicas sem necessidade de solicitação as etapas e os critérios
de avaliação que devem ser cumpridos para a obtenção e para a
manutenção da certificação em determinada Qualificação
profissional.
Os Candidatos a Certificação em um Programa de Certificação
específico têm disponíveis diversos documentos, divulgados no
site do GLOBAL (www.globalpersoncert.com), organizados por
cada Programa de Certificação.
As condições para a Solicitação do Registro, o conteúdo dos
Programas de Certificação e seus pré-requisitos, os Programas
dos Exames e Cursos aplicáveis e requeridos para a obtenção do
Registro, bem como as Taxas aplicáveis ao Registros são
amplamente divulgadas no site.
Os documentos normalmente disponíveis para cada Programa de
Certificação são os seguintes:


Programa de Certificação: descreve todo o Programa.
Normalmente é codificado com a PCXX, onde XX é a
identificação sequencial do Programa de Certificação



Programa do Exame: descreve um Exame específico que
faz parte do Programa de Certificação PCXX. Normalmente
é identificado com a sigla EXX, onde XX é o sequencial que
identifica o Exame no conteúdo requerido do Programa de
Certificação.

Os Centros de Competência credenciados e a abrangência desse
credenciamento, indicando os Exames para os quais estão
credenciados, são também informados e tornados público,
sempre que requerido, sendo deixado claro os casos onde existe
mais de um Centro de Competência credenciado. Os Exames
promovidos por qualquer um dos Centros de Competência
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credenciado tem igual valor para o cumprimento dos requisitos
para a Certificação em determinada Qualificação.
O GLOBAL é para ser acreditado por diferentes Organismos
Acreditadores para Exames específicos de diferentes Programas
de Certificação. A propaganda e o uso das marcas de cada
Organismo Acreditador são claramente vinculados com as
acreditações existentes em cada Programa de Certificação. O
GLOBAL toma todo o cuidado para evitar qualquer confusão ou
informação inadequada com relação as acreditações existentes.
O GLOBAL cuida, também, para que Examinadores e Centros de
Competência estejam conscientes das acreditações dos Exames
e sobre os procedimentos para uso adequado da propagando e
da marca.
O GLOBAL emite dois tipos de certificados:
a) Certificados para uma pessoa que atende a todos os critérios
de um Programa de Certificação e
b) Certificados para uma pessoa que participou de um Exame
que é parte de um Programa de Certificação.
A natureza e o conteúdo de um certificado relativo a participação
em um Exame é diferente da natureza e conteúdo de um
certificado de conformidade com os requisitos de um Programa
de Certificação.
Sempre que aplicável, o GLOBAL incluirá nos certificados a
identificação do exame, a identificação única do número de
acreditação do GLOBAL e a marca da Entidade Acreditadora.
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