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E m dezembro passado, a Abendi 

realizou as eleições para escolher 

os representantes dos Pro�ssionais Cer-

ti�cados no Conselho de Certi�cação de 

END – titular e suplente, para um man-

dato de dois anos.

Nessa eleição, atendendo à solicita- 

ção dos pro�ssionais que participaram 

das reuniões em São Paulo e no Rio 

CONHEÇA OS REPRESENTANTES 

DOS PROFISSIONAIS DA

ABENDI EM DIFERENTES

REGIÕES DO PAÍS

i n s t i t u c i o n a l

representantes regionais

Graduado em Engenharia de Produção 
Mecânica, é Inspetor de Ultrassom 
Convencional e Avançado, Dimensio-
nal e de Soldagem com certificação 
em Partículas Magnéticas, Líquido 
Penetrante, Estanqueidade, UTPA & 
ToFD (Básico  e Avançado).

Representantes nacionais dos pro!ssionais no Conselho de Certi!cação:

Tecnólogo em Soldagem e Técnico 
Mecânico. Inspetor de Soldagem 
N1/N2  ASME B31.3; Inspetor de 
Dutos N1; Inspetor de Líquido 
Penetrante N2 e Inspetor de Fabri-
cação IF-AT-N1. Possui 26 anos de 
experiência profissional, notada-
mente em empresas das áreas 
petroquímica e de engenharia.

de Janeiro, foi incluída a categoria de 

representantes regionais (apenas titu-

lares) para estes estados − São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia − 

e regiões − Sul (RS, SC e PR), Nordeste 

(MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE).

A mecânica é a seguinte: todos os 

pro�ssionais certi�cados pela Associa-

ção recebem um e-mail formalizando a 

convocação para indicação de nomes 

a serem votados. Uma vez indicados, 

os pro�ssionais recebem nosso e-mail, 

agora com os nomes sugeridos, e res-

pondem com sua preferência, num 

processo que leva dois meses, aproxi-

madamente.

Conheça agora quem são essas pes-

soas:

Titular: Francisco Helman Alves. helman66@hotmail.com Suplente: Edemir Lino de Assis Júnior.  elj.junior@yahoo.com.br
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Certificada como Inspetor N1 em 
Soldagem e N2 em Ensaio Visual 
em Solda e Líquido Penetrante, com 
especializações nas NRs 18, 33 e 35 e 
auditoria interna nas ISOs 9001/2000, 
14001/1996 e SASMAQ/ABIQUIM. 
Possui  dez anos de experiência, 
principalmente em empresas de 
engenharia.  Desde 2010 atua como 
prestadora de serviços em Solda/LP.

Representantes regionais dos pro!ssionais 

Graduado em Administração de Empre-
sas e pós-graduado em Administração 
de Marketing, é Inspetor de Equipa-
mentos Industriais, Líquido Penetrante, 
Partículas Magnéticas, Ensaio Visual, 
Ultrassom e Estanqueidade e N1 em 
Inspetor de Soldagem. Possui 25 anos de 
experiência profissional como inspetor 
em empresas da área de construção ci-
vil, hidrelétricas, química e petroquímica.

Graduado em Engenharia Mecânica, é 
Inspetor de Soldagem N2 nas normas 
ASME B31.3, AWS D1.1 e API Stan-
dard 1104 e Inspetor Visual N3.
Possui 40 anos de experiência em 
empresas da área de construção civil, 
soldagem, óleo e gás e naval.

Doutor em Engenharia Mecânica, 
especializado na área de Inspeção 
de Equipamentos (N3).
Possui 34 anos de experiência 
profissional e coordena treinamen-
tos de inspetores de equipamentos, 
de solda, de dutos, de ensaios não 
destrutivos dos convênios CEFET-Ba 
/Abendi/ FBTS/ABRACO; INSPEC & 
ABENDI & FBTS  e INSPEC/EEEMBa/
UFBa (Univ. Federal da Bahia) 

• Daniel dos Santos Deusdete é representante do estado do Espírito Santo. dsdinspetor@hotmail.com

É técnico em Eletromecânica e está cursando Tecnologia em  Gestão de Produção Industrial na Fatec internacional, no Grupo Uninter. 
É Inspetor de Ultrassom – Nível 2.  Tem nove anos de experiência no setor de engenharia em empresas como Azevedo Travassos, TÜV 
Rheinland do Brasil, Arcelor, entre outras.

• Cláudia Noschang da Conceição foi  eleita como representante da Região Sul. claudia.noschang@hotmail.com

“Damos as boas-vindas a este grupo de representantes da 

Abendi. Com exceção da Região Norte, cobrimos praticamente 

todo o País e nossa expectativa é que cada membro atue forte-

mente em sua respectiva região no  sentido de difundir todas 

as nossas atividades e trazer para dentro da Associação  as rei-

vindicações, as propostas e as contribuições, não só dos pro�s-

sionais como  de toda a comunidade de END do Brasil”, declara 

João Conte, diretor- executivo da Abendi. a

Sonia Maria de Melo, representante do estado de São Paulo. 

sonia-melo2004@ig.com.br
Expedito Marcos Siqueira Souto, representante da Região Nordeste.

kelowna.canada@yahoo.com.br

Eraldo Domingos de Souza é representante do estado do Rio de 

Janeiro. domingosn3@hotmail.com

Moacir Bispo é representante na Bahia. moacirbispo@bol.com.br


