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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática de reconhecimento, pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas SNQC/END, da certificação de outros sistemas acreditados conforme ISO 17024.

2. ESCOPO
Este procedimento aplica-se a pessoas certificadas como inspetor de solda níveis 1 e 2, por um OPC acreditado
conforme ISO 17024, que solicitam à Abendi a certificação de EV-N2-S.
Esta sistemática é válida enquanto o Sistema de Certificação de Pessoas do OPC estiver com a acreditação
vigente do INMETRO.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
-

NA-001: Qualificação e Certificação de Pessoas em Ensaios Não Destrutivos
NBR 14842: Soldagem - Critérios para a qualificação e certificação de inspetores para o setor de petróleo e
gás, petroquímico, fertilizantes, naval e termogeração (exceto nuclear)
PR-020: Métodos de Avaliação para a Certificação Inicial
PR-100: Controle de Registros
ISO 17024:2013: Avaliação da conformidade – Requisitos gerais para organismos que certificam pessoas
ISO 9712:2012: Ensaios não destrutivos – Qualificação e certificação de pessoas em END

4. SIGLAS E DEFINIÇÕES
4.1 IS-N1 e IS-N2: Inspetor de Solda níveis 1 e 2
4.2 EV-N2-S: Ensaio Visual Nível 2 - Solda

5. PROCEDIMENTO
5.1 Solicitação de Reconhecimento - Requisitos
5.1.1 O solicitante deve enviar para a Abendi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ficha de solicitação de certificação;
Cópia do comprovante de escolaridade;
Atestado médico comprobatório dos exames de aptidão física (emitido nos últimos 12 meses);
Cópia do CPF e documento de identificação com foto;
Código de ética assinado;
Comprovante de certificação em IS no OPC.

NOTA: O Setor de Certificação deve confirmar com o OPC se o solicitante possui certificação válida em IS.
5.1.2 O Setor de Certificação deve realizar a análise crítica de todos os documentos encaminhados, verificando
a legalidade destes. Havendo divergências na solicitação do solicitante quanto aos requisitos de certificação,
caso em que a documentação esteja incompleta e/ou não haja comprovação de legalidade, o Setor de
Certificação deve notificar o fato ao solicitante solicitando a documentação complementar, e bloquear este
processo. Após três meses da notificação, caso o candidato não apresente a documentação solicitada, toda a
documentação deve ser descartada e o processo encerrado.
5.1.3 Após a aprovação dos documentos, o Setor de Certificação deve providenciar a salvaguarda de toda a
documentação e disponibilizar uma forma de pagamento deste processo.
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5.1.4 O período de vigência do certificado da Abendi deve ser equivalente ao período restante da certificação do
solicitante no OPC. Exemplo: solicitante certificado em 01/05/2015, cuja validade é 01/05/2020; se este
solicitante for aprovado no processo de reconhecimento em 01/05/2018, sua certificação na Abendi deve ter a
validade até 01/05/2020.
5.1.5 Aprovados os documentos e confirmado o pagamento da taxa será emitido um certificado de EV-N2-S da
Abendi.
NOTA: A pessoa certificada por meio deste processo de reconhecimento não pode solicitar
aproveitamento/equivalência de partes de outro processo de certificação conforme ISO 9712, até que tenha
realizado com sucesso um exame de recertificação.
5.1.6 Uma vez realizado este processo de reconhecimento, a mesma pessoa não poderá solicitá-lo
novamente.
5.2 Emissão do Registro de Atividades e Carteira
Após a aprovação no processo de reconhecimento, o Setor de Certificação deve confeccionar e enviar à pessoa
certificada o livro de registro de atividades e carteirinha, conforme descrito no PR-020.
5.3 Renovação e Recertificação
Após o primeiro período de validade da certificação da Abendi, obtida pelo Reconhecimento, o profissional deve
realizar o exame de Recertificação e, a partir de então, seguir os prazos e rotinas definidos para a Renovação e
Recertificação, conforme ISO 9712.

6. CONTROLE DE REGISTROS
Os registros do processo de reconhecimento devem ser mantidos conforme sistemática definida no PR-100.

7. ANEXOS
Não aplicável.

