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VOLTAR 



Como posso enviar  meus documentos? 

Poderá enviar a documentação de 2 formas:  
Correio ou por E-mail, o que for mais fácil! 

Correio: envie para Avenida Onze de Junho 1317  
– CEP 04041-054 – Vila Clementino – Capital – SP 

 
E-mail: abendi@abendi.org.br 

Destaque no assunto: “Documentos para análise – SNQC:XXX” 

VOLTAR 

mailto:abendi@abendi.org.br


Minha documentação foi recebida? 

O Setor de Certificação disponibiliza a lista de documentos no site 
da Abendi. Veja: 

VOLTAR 



Como posso ter o meu certificado? 

Os profissionais com as certificações vigentes podem 
fazer o download através do acesso à sua área restrita no 

site www.abendi.org.br  
(necessário login e senha de acesso) 

1º PASSO Ao incluir as informações de acesso, o profissional 
terá um menu de opções referente à sua 

certificação. 
Selecione: Declarações Profissional Certificado 

 

VEJA O EXEMPLO 

VOLTAR 

http://www.abendi.org.br/


Como posso ter o meu certificado? 

Clique em download de certificado 

Necessário o programa Adobe Acrobat para visualizar o documento 
VOLTAR 



Quero saber a data do meu exame 

Exames Teóricos ou Práticos 
O candidato poderá consultar na área restrita na aba “Agendamento de Exames” 

1º PASSO 

VEJA O EXEMPLO 

VOLTAR 



Quero saber a data do meu exame 

Selecione na aba agendamento para visualizar os exames agendados 

VOLTAR 



Quais são formas de Pagamentos? 

Para qualquer processo de certificação, os pagamentos podem ser realizados por: 
 
Por boleto bancário (parcelamento em até 4x para associados Abendi) 
Por Cartão de Crédito (parcelamento em até 10x iguais) 

 - Associado Abendi tem descontos nos valores das certificações. 
 
- Na área restrita, o profissional acessando a aba “Pagamentos Pendentes” poderá 
consultar os valores em aberto e efetuar o pagamento no cartão de crédito 
utilizando o e-commerce. 

1º PASSO 

Informe seu login e senha para acesso 

VOLTAR 



Quais os requisitos para obter a certificação? 

Os requisitos estão 
disponíveis no site 

www.abendi.org.br na 
aba “Certificações”. 

 
Cada página possuem 
informações sobre o 

processo de certificação 
por Qualificação, 
Recertificação, 

Renovação ou Crédito 
Estruturado 

VOLTAR 

http://www.abendi.org.br/


Não consigo acessar minha área restrita o que faço?  

Todos os profissionais recebem um login e uma senha 
que poderá ser alterada após o primeiro acesso. 

 
Caso não tenha ou não se recorde dos dados de acesso, 
por favor, envie um e-mail para abendi@abendi.org.br. 

VOLTAR 



Como fazer o cancelamento da minha prova? 

O candidato  poderá solicitar o cancelamento do exame pelo site www.abendi.org.br. 
Na aba “Consulta de Certificação” em “Cancelamento de Exames” 

Todos cancelamentos 
estão sujeitos à multa. 

VOLTAR 


