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U m grupo de 40 profissionais certificados 
em Ensaios Não Destrutivos (ENDs) e 

Inspeção de Fabricação participou, neste mês, de 
um encontro na sede da Abendi, em São Paulo, 
para discutir as situações do mercado de traba-
lho e dos próprios profissionais. Ao dar as boas 
vindas, o diretor executivo da associação, João 
Conte, comentou sobre a pauta de discussões e 
solicitou que cada participante falasse um pou-
co sobre suas qualificações. Na reunião, estavam 
alguns representantes regionais, como Francis-
co Helman Alves, do Conselho de Certificação; 
e Sônia Maria de Melo, de São Paulo. ‘’Somos 
23 mil profissionais em todo o País e oito mil só 

REUNIÕES DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS
EM SÃO PAULO E NO RIO DE JANEIRO

Em São Paulo, o encontro contou com 40 profissionais aproximadamente

nesse estado. É decepcionante ver apenas uma 
mínima parcela dessas pessoas aqui. Precisamos 
nos unir mais, pois, só assim, venceremos os de-
safios’’, lamentou Sônia.

Recentemente, também aconteceu uma reunião 
no Rio de Janeiro, quando participaram 25 pro-
fissionais. Os debates duraram duas horas e, em 
meio a sugestões e solicitações, foram definidas 
as seguintes medidas:

• Esclarecido que a exigência de renovação e 
recertificação são requisitos da norma ISO 9712 
e, portanto, não podem ser modificados pela 
Abendi;

• Alternativas para comprovação de atividade 

Os interessados em participar devem 
confirmar presença por email:
andreia.luiza@abendi.org.br.

dos inspetores de fabricação, em relação à quanti-
dade de relatórios, treinamento, entre outros;

• Discutida a questão de exigência de certifica-
ção SNQC para os profissionais estrangeiros que 
venham a trabalhar no Brasil, principalmente nas 
novas operadoras na área de óleo e gás;

• Estreitar relacionamento entre Abendi e IN-
METRO, ANP e ANEEL, para discutir a exi-
gência de requisitos de pessoas certificadas pelo 
SNQC;

• Ressaltada a falta de fiscalização, principal-
mente nos setores de celulose e sucroalcooleiro, 
que utilizam pessoas não certificadas para a ins-
peção;

•  Sugerido que a Abendi faça contatos com as 
seguradoras;

• Discutida as atribuições do Profissional Habi-
litado-PH no âmbito da NR-13;

• Destacado o baixo número de profissionais 
presentes ao Encontro;

• Apresentado plano de ação da Diretoria da 
Abendi quanto à empregabilidade dos profissio-
nais de END.

Vale mencionar que as reuniões foram abertas a 
todos os profissionais, comunicados previamente 
por email.  A próximo encontro acontecerá em 
Salvador, na Bahia, com data a ser definida. Em 
breve, enviaremos o convite. DQC
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ENTIDADES SE UNEM PARA BUSCAR FORMAS 
DE APOIO AOS PROFISSIONAIS FRENTE

ÀS DIFICULDADES ECONÔMICAS

U ma ampla frente de debates foi realizada, 
em maio, entre entidades parceiras, no 

sentido de encontrar soluções para enfrentar a re-
tração econômica do País, com forte impacto na 
empregabilidade da pessoa certificada. Represen-
tantes da Abendi se reuniram, novamente, com o 
Inmetro, e também com a Associação Brasileira 
da Corrosão (Abraco), Fundação Brasileira de 
Tecnologia da Soldagem (FBTS) e Associação 
Brasileira de Manutenção e de Gestão de Ativos 
(Abraman); recentemente no Rio de Janeiro, du-
rante a 14ª edição da Coteq, confrontando pro-
postas de melhorias com as dificuldades atuais, 

• CEQ Angra dos Reis (Sequi Petrobras) - Rodovia Gov. Mario Covas - (Rio - Santos), km 467 – 

Monsuaba (RJ)

• CEQ Contagem (Senai) - Via Sócrates Mariani Bittencourt, 711 Cinco (MG) 

• CEQ Rio de Janeiro (Senai) - Rua São Francisco Xavier, 601 Maracanã (RJ) 

• CEQ Salvador (Senai/ Cimatec) - Av. Orlando Gomes, 1845 – Piatã (BA) 

• CEQ São José dos Campos (Sequi Petrobras) - Rodovia Presidente Dutra – Km 143 (SP)

• CEQ São Paulo (Abendi) - Avenida Onze de Junho, 1.218 – Vila Clementino (SP) 

• CEQ São Paulo (Sabesp) - Rua Sumidouro, 448 – Pinheiros (SP)

Conheça a relação de Centros de Exames de Qualificação (CEQs)

Conheça as instalações autorizadas para Acesso por Corda

• INVISTA - Rio de Janeiro (RJ) -  (21) 2573-9310 - contato@cursoinvista.com.br 

• ROPE MOUNTAIN - LOTTICI - Canoas (RS) - (51) 3032-1219 - treinamento@ropemb.com.br

• SALT TREINAMENTOS - Rio das Ostras (RJ) -  (22) 2764-6172 - cursos@tech-insp.com.br

• TASK / POLYGON - Rua Rogério Cassola, 896 - Votorantim (SP)

• SIMÕES E ALVES - Santa Maria (RS) - (55) 3025-4411 - treinamentos.simoesealves@gmail.com

• TASK / POLYGON -  Votorantim (SP) - (15) 3034-8000 - task@taskbr.com

na intenção de definir um 
plano de ação. Entre as 
principais preocupações 
apresentadas estavam a 
atual situação do mercado e o re-
flexo na atividade de certificação de pessoas, le-
vantamento do custo/benefício da certificação, 
solicitação de apoio do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e do Sebrae e queda na receita 
das entidades. Especificamente em relação ao In-
metro, foi reivindicado que o instituto abra portas 
junto às agências reguladoras, promovendo a va-
lorização dos profissionais. 

SEJA N3 EM
CORRENTES PARASITAS

Ao oferecer inúmeras possibilidades de 
inspeção, o ensaio de Correntes Para-
sitas (CP) identifica descontinuidades 
superficiais nos equipamentos. A es-
pecialização nessa atividade é um bom 
investimento no sentido de se manter 
empregado, principalmente nas áreas 
que mais demandam esse tipo de tra-
balho, como as de Óleo&Gás, Geração 
de Energia, Aeronáutica, entre outros. 
Por isso, além de certificar Níveis 1 e 2 
em CP, a Abendi acaba de abrir o pro-
cesso por crédito estruturado para N3. 
O prazo para se candidatar vai até o fim 
do ano. Lembrando que o Nível 3 é o 
responsável pela supervisão geral.

Mais informações:
abendi@abendi.org.br ou
5586-3181.
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w Mais informações: abendicorda.org.br

      e abendi@abendi.org.br.

O s profissionais de Termografia já podem 
dar mais um passo importante na carrei-

ra. É que a Abendi reativou a certificação por 
crédito estruturado* para Nível 3 no segmento, 
oferecendo ao candidato a chance de atestar as 
suas competências, formalmente, por uma entida-
de reconhecida na área de certificação de pesso-
as. Para dar entrada ao processo, os interessados 
devem enviar, à associação, toda documentação 
necessária: duas fotos 3X4, ficha de solicitação e 
o código de ética preenchidos (no site da Abendi, 
em certificação/documentos para download), de-
claração de acuidade visual, cópias do CPF e RG 
e um dossiê comprovando a pontuação e o tempo 
de experiência na área. Após análise e aprovação 
das evidências, o candidato recebe o certificado, 
carteira e a data de validade da certificação.

As peculiaridades do processo estão descritas 
DC-026 (Documento Complementar), disponível 
no site da Abendi, em certificação/documentos 
para download.

V ocê tem quatro motivos para fazer a sua recertifi-
cação na Abendi:

• Pagamento em até 12X no cartão e, caso precise re-
petir o exame de recertificação, o valor desse reexame 
terá 50% de desconto;

• Processo de recertificação realizado por uma insti-
tuição reconhecida pela qualidade e confiabilidade de 
suas atividades;

• Condições especiais de pagamento para profissio-
nais que fizeram treinamento ou retreinamento nos 
OTs da Abendi.

• Ter um diferencial no mercado de trabalho, man-
tendo a sua certificação em um organismo com prestí-
gio nacional e internacional!

FIQUE ATENTO, PROFISSIONAL DE ACESSO POR CORDA:
SUA CERTIFICAÇÃO PODE VENCER NESTE ANO! 

     Ao se certificar, o profissional tem acesso a

     todos os requisitos de segurança para o

     trabalho em altura

Já para quem ainda não tem 
experiência e pretende ingressar 
no segmento, está disponível a 
certificação por exames (teórico 
e prático) para Nível1. Paralela-
mente, a Abendi está em fase de 
definição de como serão os exa-
mes práticos, para Nível 2, e teó-
rico, para Nível 3.

Pré-requisitos
Os profissionais de Termogra-

fia são classificados em três ní-
veis crescentes de competência. 
Para se certificar em qualquer 
nível, os candidatos precisam 
atender a alguns requisitos pre-
estabelecidos, como grau de escolaridade, ap-
tidão física, horas de treinamento e experiência 
profissional comprovada no sentido de garantir o 
entendimento dos procedimentos das medidas e 

NOVIDADE EM TERMOGRAFIA

É preciso ter experiência para entender os procedimentos 

das medidas e análises termográficas

DQC

análises termográficas. Com relação à escolarida-
de e à experiência profissional, é exigido diploma 
de conclusão de ensino técnico de nível médio ou 
de formação superior, no caso dos Níveis 3.
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* 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.

CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

TREINAMENTO INÍCIO REALIZAÇÃO LOCAL 

JULHO

WEBINAR - RECICLAGEM PARA INSTRUTORES DE OTS 3 ABENDI ABENDI 

END EM MATERIAIS COMPÓSITOS 3 e 4 ABENDI ABENDI 

INSPEÇÃO POR PIG INSTRUMENTADO 10 e 11 ABENDI ABENDI 

NIVELAMENTO N3 10 a 21 ABENDI ABENDI 

BÁSICO DE END 24 a 28 ABENDI ABENDI 

AGOSTO

MEDIÇÃO DE ALONGAMENTO/TENSÃO EM PARAFUSOS POR US  7 e 8 ABENDI ABENDI 

PARTÍCULAS MAGNÉTICAS N3  14 a 18 ABENDI ABENDI 

INSPEÇÃO EM PÁS, TORRES E ESTRUTURAS EÓLICAS  21 a 24 ABENDI ABENDI 

SUBAQUÁTICO N3  28/8 a 6/9 ABENDI ABENDI 

SETEMBRO

ENSAIOS RADIOGRÁFICOS N3   11 a 19 ABENDI ABENDI 

LÍQUIDO PENETRANTE N3   18 a 22 ABENDI ABENDI 

US APLICADO A SOLDA POR RESISTÊNCIA A PONTO (AUTOMOBILÍSTICO)   18 a 22 ABENDI ABENDI 

INSPEÇÃO DE DUTOS TERRESTRES, ENSAIOS E TESTES   25 a 29 ABENDI ABENDI

C onsiderado um bom caminho para entrar 
no mercado de trabalho, o curso técnico 

de nível médio concentra inúmeras vantagens: é 
focado em uma determinada função, mais rápido 
e barato que um curso universitário e muito bem 
aceito pelos empregadores. Ciente dessa realida-
de, a Abendi exigirá, a partir de 1º de outubro de 
2017, o diploma de técnico de nível médio para os 
candidatos à certificação como Nível 1, de acordo 
com a NA-001.

A medida está alinhada às políticas nacionais 
voltadas ao aprimoramento profissional. Ante-
riormente, a determinação era limitada apenas 
aos interessados na certificação em Nível 2. A 
decisão entrou em vigor em 2012. Na época, 
para aqueles que não tinham a formação técnica 
de nível médio, era possível realizar um exame 
de nivelamento, como uma forma de comprovar 
conhecimento técnico. Agora, essa possibilidade 
não existe mais.

Lembrando que para os processos de certificação 
como Nível ,1 iniciados até o dia 30 de setembro, 

O novo pré-requisito, válido para as certificações em END, será exigido a partir de outubro

DQC

CURSO TÉCNICO SERÁ EXIGÊNCIA PARA NÍVEL 1

não será exigida a formação técnica de nível médio. 
O Bureau de Certificação já identificou e disponi-

bilizou, no site da Abendi, a relação de cursos técni-
cos de nível médio que serão aceitos, confira:

• Agrimensura • Automação Industrial • Automobilística

• Construção Civil • Construção de Ferramenta • Construção de Máq. e Motores 

• Construção Naval • Controle de Qualidade Industrial • Desenho de Construção Civil

• Desenho de Projetos • Desenho de Projetos- Mecânica • Edificações

• Eletroeletrônica • Eletromecânica • Eletrônica

• Eletrotécnica • Estradas • Estradas e Pontes

• Estruturas Navais • Fabricação Mecânica • Fotogrametria

• Fundição • Geodésia e Cartografia • Geomensura

• Hidrologia • Inspeção de Equipamentos e Soldagem • Instrumentação

• Manutenção de Aeronaves • Manutenção Eletromecânica • Máquinas

• Máquinas e Motores • Máquinas Navais • Materiais

• Mecânica • Mecânica de Manut.de Aeronáutica • Mecatrônica

• Metalurgia • Metrologia • Mineração

• Montagem e Manut. de Sist. de Gás Combustível • Perfuração de Poços • Petróleo e Gás

• Petroquímica • Produção • Proteção Radiológica

• Qualidade e Produtividade • Química • Radiologia Industrial

• Refrigeração • Saneamento • Siderurgia

• Soldagem • Topografia • Usinagem Mecânica

• Naval
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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

Acompanhe a Abendi nas mídias sociais
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