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A renovação da certificação para inspetores 
de fabricação Óleo & Gás começa a partir 

de fevereiro, em função do prazo de vencimentos 
das certificações. Esse processo ocorre após os 
dois primeiros anos e seis meses de certificação, 
desde que o interessado apresente os documentos 
necessários, definidos na NA 012 (norma Abendi 
sobre o assunto). Lembrando que esse profissio-
nal pode comprovar a continuidade na função por 
meio de relatórios emitidos pelo setor óleo e gás 
ou por duas rotas alternativas, descritas no Docu-
mento Complementar DC-065 (disponível no site 
da Abendi) que prevê as seguintes possibilidades:

• Rota 1: Treinamento e elaboração de material 
técnico

• Rota 2: Atuação em outros setores
Vale destacar que o inspetor de fabricação Óleo 

& Gás é quem faz a avaliação de recebimento 
ou pré-envio de um produto nas modalidades a 
seguir: mecânica, eletricidade, tubos flexíveis e 
umbilicais, caldeiraria e tubulação, acessórios de 
tubulação, instrumentação e automação e, ainda, 
perfuração e produção de petróleo.

Procedimento
Para dar início ao processo de renovação, são 

exigidos documentos como: atestado de acui-
dade visual, duas fotos 3X4, comprovante de 
atividade profissional contínua sem interrupção 
significativa. Após aprovada a documentação, o 
candidato deve realizar o pagamento, por meio 
de boleto bancário enviado pela Abendi. É im-
portante ressaltar que toda documentação deve 
ser encaminhada, com pelo menos um mês de 
antecedência do vencimento da certificação, à 
sede da associação.

ATENÇÃO: RENOVAÇÃO EM IF ÓLEO & GÁS
COMEÇA A PARTIR DO INÍCIO DO ANO

O inspetor de fabricação Óleo & Gás é o responsável por atestar a
qualidade dos materiais e equipamentos do setor

DQC

No Setor de Petróleo, o inspetor de fabricação Óleo & Gás trabalha nas área de perfuração e 

produção

w Sede da associação: Avenida Onze de Junho, 1317 – Vila Clementino – São Paulo (SP) – CEP 04041-054
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DQC

INSPETORES DE
FABRICAÇÃO ELETROMECÂNICA

AGORA TÊM COMO ATESTAR 
COMPETÊNCIA

Lançado recentemente pela Abendi, esse é o
primeiro sistema de certificação na área

E m uma primeira entrevista, para disputar uma vaga de trabalho, o candidato nem sem-
pre tem a chance de demonstrar as suas qualificações pessoais. No entanto, com a 

certificação de pessoas, isso é viável. O processo nada mais é do que uma forma de atestar, 
por meio de exames práticos e teóricos, que as atividades realizadas terão, efetivamente, 
um padrão de qualidade por parte do responsável. O lançamento, neste ano, da certificação 
para inspeção de fabricação eletromecânica, traz à tona essa realidade ao profissional. Nessa 
primeira etapa, o sistema, descrito na Norma Abendi NA-021, está aberto por crédito estru-
turado*, disponível a partir dos seguintes Documentos Complementares (DCs):

• DC-067 – Estruturas Metálicas, Ferragens, Acessórios e Caldeiraria – IE- EFC;
• DC-068  – Materiais e Equipamentos – IE-MAE;
• DC-069 – Máquinas Girantes – IE-MGE;
• DC-070 – Transformadores de Instrumentos, Disjuntores, Secionadores, Para-raios e 

Cabos – AT e EAT – IE-TDS;
• DC-071 – Transformadores e Reatores – IE-TRR;
• DC-072 – Peças Usinadas – IE-USI.
Lembrando que o inspetor de fabricação eletromecânica trabalha nos segmentos de enge-

nharia e produção, com materiais e equipamentos utilizados nas instalações de Sistemas Elé-
tricos de Potência. O candidato à certificação deve ter concluído, no mínimo, o curso técnico 
de nível médio e ter formação em áreas como: elétrica, eletrotécnica, sistemas de potência, 
eletrônica, telecomunicações, instrumentação e automação industrial, mecânica, metalurgia, 
mecatrônica, química, física e civil, e comprovar experiência profissional.

* A certificação pelo sistema de crédito estruturado é  uma forma de avaliação baseada numa pontuação que considera tempo de experiência profissional, esco-
laridade e treinamentos voltados à área de atividade em questão.

O inspetor de fabricação eletromecânica trabalha com

materiais e equipamentos utilizados nas instalações de

sistemas elétricos de potência

CRIADO FÓRUM PERMANENTE DE ENTIDADES TECNOLÓGICAS SETORIAIS

U ma ampla frente de debates foi formada 
entre entidades tecnológicas setoriais bra-

sileiras no sentido de encontrar soluções para 
enfrentar a retração econômica do país, com 
forte impacto para a indústria. Durante o en-
contro, realizado no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, representantes da Abendi, FBTS, Abra-
co, ABM, Abraman e Ibracon planejaram ativi-

dades em parceria focadas em apoiar associa-
dos e colaboradores em geral, notadamente os 
profissionais certificados, e assim alavancar os 
negócios. Entre as propostas estão o desenvolvi-
mento de eventos conjuntos, criação de um setor 
de ‘’Serviços Compartilhados’’ comum entre 
as instituições e agenda com objetivos claros a 
cumprir, assessoria parlamentar em Brasília e, 

finalmente, a solicitação de apoio do BNDES a 
projetos e contatos com agências reguladoras, 
como ANP, institutos governamentais e minis-
térios. Participaram da reunião o diretor- execu-
tivo da Abendi, João Conte, José Paulo Silveira 
e José Alfredo Barbosa (FBTS), Athayde Ribei-
ro (Abraco), Horacídio Leal (ABM) e Gilberto 
Giuzio (Ibracon). DQC
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A Abendi oferece, a partir de agora, a certifi-
cação por crédito estruturado* para Níveis 

1 e 2 em Termografia, com objetivo de atestar, 
formalmente, a competência de quem já trabalha 
com a técnica. Para dar entrada ao processo, os 
interessados devem enviar, à associação, toda 
documentação necessária: duas fotos 3X4, ficha 
de solicitação de reconhecimento e o código de 
ética preenchidos (no site da Abendi, em certifi-
cação/documentos para download), declaração de 
acuidade visual, cópias do CPF e RG e um dossiê 
comprovando a pontuação e o tempo de experiên-
cia na área. Após análise e aprovação das evidên-
cias, o candidato recebe o certificado, carteira e a 
data de validade da certificação.

As peculiaridades para cada nível de certifi-
cação estão descritas nos seguintes documentos 

NOVIDADE:
CRÉDITO ESTRUTURADO EM TERMOGRAFIA
Os profissionais do segmento são classificados em três níveis de competência

DQC

* A certificação pelo sistema de crédito estruturado é  uma forma de avaliação baseada numa pontuação que considera tempo de experiência profissional, esco-
laridade e treinamentos voltados à área de atividade em questão.

complementares: DC 074 (Nível 1) e DC 075 
(N2), disponíveis no site da Abendi.

Já para quem ainda não tem experiência e pre-
tende ingressar no segmento, está disponível a 
certificação por exames (teórico e prático) para 
Nível1. Paralelamente, a Abendi está em fase de 
definição de como serão os exames prático, para 
Nível 2, e teórico, para Nível 3.

Pré-requisitos
Os profissionais de Termografia são classifi-

cados em três níveis crescentes de competência. 
Para se certificar em qualquer nível, os candidatos 
precisam atender a alguns requisitos preestabele-
cidos, como grau de escolaridade, aptidão física, 
horas de treinamento e experiência profissional 
comprovada para garantir o entendimento dos 

procedimentos das medidas e análises termográ-
ficas. Com relação à escolaridade e à experiência 
profissional, é exigido diploma de conclusão de 
ensino técnico de nível médio.

SNQC ASSUME MAIS DUAS
TÉCNICAS DE CERTIFICAÇÃO

A Abendi, por meio do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação 
SNQC, agora disponibiliza mais duas novas certificações: ToFD e 

Phased Array, processos conduzidos anteriormente pelo Sequi-Petrobras. 
Portanto, quem está com a qualificação vencendo no sistema Sequi-Petro-
bras deve entrar em contato com a secretaria do Setor de Certificação. Vale 
destacar que ambas as técnicas são avanços tecnológicos do método de Ul-
trassom e, de forma geral, facilitam a interpretação e o dimensionamento 
das descontinuidades detectadas no ensaio. 

Tofd e Phased Array nada mais são que avanços 
tecnológicos do método de Ultrassom (US)

w Mais informações: abendi@abendi.org.br ou

     (11) 5586-3181.

DQC

INSTITUIÇÕES REÚNEM-SE COM A 
ANP PARA APOIO À CERTIFICAÇÃO

U ma reunião, encabeçada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP), com representantes de entidades tec-

nológicas e certificadoras, discutiu a busca de soluções conjuntas voltadas 
ao treinamento e certificação de pessoas. O objetivo foi pleitear recursos 
para investir nesse tema, além de encontrar mecanismos que fomentem a 
retomada da atividade industrial e reduzam o desemprego de profissionais 
certificados. Outra questão debatida foi a exigência, por parte da ANP, de 
que as operadoras do exterior que vierem trabalhar no país cumpram com 
os mesmos requisitos de pessoas qualificadas e certificadas conforme siste-
mas nacionais. O encontro aconteceu em outubro na sede da ANP e teve a 
participação de integrantes da Abendi, Abraman, Abraco, FBTS e Ibracon. 
Já a ANP encaminhou, para as discussões, técnicos das áreas de Conteú-
do Local, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e o diretor da agência, 
Waldyr Martins Barroso. A Abendi esteve representada pelo diretor-execu-
tivo João Conte e pelo gerente de Relações Institucionais, Antônio Aulicino.DQC
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CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

TREINAMENTO PERÍODO DATA
FEVEREIRO

Líquido Penetrante N3 Diurno 13

END em Materiais compósitos Diurno 14

WEBINAR - Reciclagem para Instrutores de OTs Noturno 14

Documentos Técnicos de Soldagem e END Diurno 20

RBI - Inspeção Baseada em Riscos Diurno 20

MARÇO

Inspeção de Dutos Terrestres, Ensaios e Testes Diurno 13

Partículas Magnéticas N3 Diurno 13

Básico de END Diurno 20

IEQ - Inspetor de Equipamentos Noturno 20

Metalurgia e Tratamentos Térmicos (revisão prova A) Diurno 27

ABRIL

Inspeção em Pás, Torres e Estruturas Eólicas Diurno 3

Ultrassom N3 Diurno 3

Revisão NR13 - Tubulações de Processos Diurno 10

Metrologia e Calibração para empresas de END Diurno 10

Inspeção de Dutos Flexíveis e Raisers Diurno 17

Soldagem para Engenheiros e Inspetores de Equipamentos Noturno 24

NOVO - Emissão Acústica N2 Diurno 24

NOVO - Inspetor de Fabricação Diurno 24
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Abendi Associação

Acompanhe a Abendi 

nas mídias sociais

  | SÓCIOS PATROCINADORES |

Rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho, 123
Pindamonhangaba – SP

CEP 12425-130 - Tel.: (012) 3522-4078
E-mail contato@endtreinamentus.com.br

Treinamentos (Ultrassom);Treinamento geral; 
Treinamento Específico para todos os subníveis; 

Treinamento com Elaboração de Instruções 
Técnicas; Treinamento Prático Medição de 

Espessura; Treinamento Prático Chapas Lam-
inadas; Treinamento Prático Subnível S1; 

Treinamento Prático Subnível S2; Treinamento 
Prático Subnível S2,1; Treinamento Prático 

Subnível S3; Treinamento Prático Subnível S4; 
Treinamento Prático Subnível AE1; Treinamento 

Prático Subnível AE2

END Treinamentus
Treinamentos, Capacitação e Orientação em Ensaio

por Ultrassom Insdustrial

PARA ANUNCIAR NO 
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Tel.: (11) 5586-3171                

E-mail:

carlos@abendi.org.br


