
Ensaio Radiográfico � N1 Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)

Botina de segurança com biqueira           Luva de vaqueta                                    Dosímetro

ÁREA EPI´s OBRIGATÓRIOS PARA EXAMES PRÁTICOS
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Se você é candidato à Qualificação, verifique quais Equipamentos de Proteção Individual (EPI), são

obrigatórios para o desempenho de suas atividades:

Ensaio Radiográfico � N2 Calça comprida, sapato fechado

Controle Dimensional

(Mecânica / Montagem de Máquinas) 

Calça comprida, sapato fechado

Óculos de segurança incolor

Elétrica Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)        Óculos de segurança incolor

Botina de segurança sem biqueira

Obs: Exames realizados em equipamentos desenergizados.

Teste de Estanqueidade Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)                                                      

Botina de segurança com biqueira        Óculos de segurança incolor     Protetor auricular       Luva de vaqueta 

Teste por Ponto Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)

Botina de segurança com biqueira        Óculos de segurança incolor     Luva de látex (modelo cirúrgico)

Ultrassom / Medição de Espessura Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)

Botina de segurança com biqueira

Líquidos Penetrantes Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)        Óculos de segurança incolor

Botina de segurança com biqueira           Luva de látex (modelo cirúrgico)

Partículas Magnéticas

(Equipamento Estacionário) 

Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)

Botina de segurança com biqueira           Óculos de segurança incolor                  Luva de vaqueta  

Inspeção de Soldagem � N1 Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)

Botina de segurança com biqueira           Óculos de segurança incolor                  Protetor Auricular  

Inspeção de Soldagem � N2 Calça comprida, sapato fechado

Inspeção Subaquática

(Angra dos Reis)

Calça comprida e camisa ou macacão de manga longa (algodão)               Botina de segurança com biqueira         
Protetor Auricular                                     Capacete com jugular                  Óculos de segurança incolor

Controle Dimensional

(Caldeiraria) 

Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)        Capacete com jugular

Botina de segurança com biqueira   

Topografia Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)

Botina de segurança com biqueira                            

Instrumentação Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)        Óculos de segurança incolor

Botina de segurança sem biqueira         

Pintura Industrial � N1 Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)

Botina de segurança com biqueira           Capacete com jugular

Pintura Industrial � N2 Calça comprida, sapato fechado

Ensaio Visual Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)        Óculos de segurança incolor

Botina de segurança com biqueira

Qualificações Materiais que os candidatos podem trazer para a realização dos exames no SEQUI

Ultrassom - Aparelho de ultrassom, cabeçotes, feixe sônico (junta rebatida) e formulário para preenchimento de descontinuidades

Teste por Ponto - Kit padrão metálico , imã, soluções químicas, polarizador eletrolítico, papel filtro, álcool, algodão, lixa, vidro de relógio e   

bastão de vidro

IRIS - Conjunto de dispositivo centralizador / turbina

Demais modalidades - Nenhum material

ACFM Calça comprida, e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)       Óculos de segurança incolor 
Botina de segurança com biqueira 

Dutos Calça comprida

Inspeção de Fabricação Calça comprida, sapato fechado, camisa manga longa(modalidade IF-CT)

Partículas Magnéticas Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)        

Botina de segurança com biqueira           Luva de látex (modelo cirúrgico)            Óculos de segurança incolor

Medição Subaquática � SJC Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)      

Botina de segurança com biqueira 

IRIS Calça comprida e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão)        Óculos de segurança incolor

Botina de segurança com biqueira        

Potencial Eletroquímico Calça comprida, e camisa ou jaleco ou guarda pó de manga longa (algodão) 
Botina de segurança com biqueira 
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Anexo B � Folder de orientações gerais para candidatos.


