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 Documentação Certificação Inspetor END 

 
 

A documentação requerida para a Certificação de Inspetor END é a seguinte:  

 

 

1) Preenchimento e assinatura da Solicitação da Certificação de Inspetor END, 

juntamente com o Código de Conduta, enviando o documento escaneado para 

global@globalpersoncert.com  

O Candidato deve indicar claramente qual a Certificação 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: 

 

Candidatos a Nível 1 ou 2 devem ter concluído o ensino secundário. Para candidatos que 

tenham concluído um curso técnico de nível médio em uma área relevante, ou que tenham 

completado ao menos dois anos de curso superior na área de engenharia ou ciências 

exatas, o número total de horas de treinamento pode ser reduzido em até 50%. 

 

Candidatos a Nível 3 devem ter concluído um curso técnico de nível médio em uma área 

relevante ou completado pelo menos dois anos de curso superior na área de engenharia 

ou ciências exatas. Para candidatos que tenham concluído um curso superior na área de 

engenharia ou ciências exatas, o número total de horas de treinamento pode ser reduzido 

em até 50%. 

 

 

2.2) Treinamento: 

 

Para todos os níveis, o candidato deve ter obtido aprovação em treinamento teórico e 

prático, com carga horária mínima conforme estabelecido na Tabela, onde o tempo total 

indica a soma dos treinamentos prático e teórico. 

 

Os treinamentos comprovados pelo Candidato serão avaliados pelo GLOBAL visando 

confirmar a adequação quanto ao que é requerido, sendo verificada a competência da 

Instituição e do Instrutor, os quais devem estar claramente designados e identificados 

nos comprovantes fornecidos para a análise do GLOBAL: 

 

 

Método END 

 

 

Nível 1 

(horas) 

Nível 2 

(horas) p/ 

pessoas 

certificadas 

no Nível 1 

Nível 2 

(horas) p/ 

pessoas 

não 

certificadas 

no Nível 1 

Nível 3 

(horas) p/ 

pessoas 

certificadas 

no Nível 2 

Nível 3 (horas) 

p/ pessoas 

não 

certificadas no 

Nível 1 ou 2 

Líquido 

Penetrante 

16 24 40 24 64 

Partícula 

Magnética 

16 24 40 32 72 

Corrente 

Parasita 

40 48 88 48 136 

Ultrassom 40 80 120 40 160 

Radiografia 40 80 120 40 160 
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(Filme ou 

Digital) 

Radiografia 

(Filme e Digital) 

60 100 160 40 200 

 

2.3) Experiência 

Candidatos ao Nível 1ou 2 3 devem comprovar experiência profissional no método de 

END, conforme requisitos indicados na Tabela. 

 

MÉTODO DE END EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (MESES) 

Nível 

1 

Nível 2 (para candidatos 

já certificados Nível 1) 

Nível 2 (para acesso direto ao 

Nível 2 sem certificação no 

Nível 1) 

Líquido penetrante 1 3 4 

Partículas magnéticas 1 3 4 

Correntes parasitas 3 9 12 

Ultrassom 3 9 12 

Radiografia 3 9 12 

 

Candidatos ao Nível 3 devem comprovar experiência profissional com certificação no 

Nível 2 no método de END, conforme requisitos indicados na Tabela 7. 

 

ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL APÓS A 

CERTIFICAÇÃO NO NÍVEL 2 (MESES) 

LP PM CP US RG 

Formação técnica de nível médio em 

ciências exatas ou pelo menos dois anos 

de engenharia ou ciências exatas em 

faculdade ou universidade 

24 24 24 24 24 

Formação superior completa em 

engenharia ou ciências exatas em 

faculdade ou universidade 

12 12 18 18 18 

 

2.4) Visão 

 

Candidato deve ter visão conforme os seguintes requisitos: 

• Acuidade visual suficiente para ler texto escrito Jaeger número J-1 ou com letras 

Times Roman N 4.5 (tendo uma altura de 1,6 mm) a não menos de 30 cm com um ou 

ambos os olhos, tanto corrigido como não corrigido. 

• Visão para cores comprovada pelo Método Ishirara ou outro método equivalente a 

critério do oftalmologista responsável. 

 

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. 
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