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1. OBJETIVO
Este Documento Complementar tem por objetivo apresentar requisitos complementares àqueles especificados
na Norma Abendi NA-017 quanto ao estabelecimento de critérios a serem utilizados em regime especial e
temporário, para a certificação profissionais em competências pessoais em atmosferas explosivas por meio de
credito estruturado, aplicáveis às Unidades de Competência EX 001, Ex 002, Ex 003, Ex 004, Ex 005, Ex 006,
Ex 007, Ex 008, Ex 009 e Ex 010.
2. DOCUMENTOS APLICÁVEIS
NA-017: Qualificação e Certificação de Competências Pessoais em Atmosferas Explosivas
DC-052: Reconhecimento de Provedores de Treinamentos em Atmosferas Explosivas
3. VALIDADE DA SISTEMÁTICA DE CRÉDITO ESTRUTURADO
A sistemática de certificação de competências pessoais em atmosferas explosivas por crédito estruturado,
indicada neste documento, é válida até 31/12/2021.
4. VALIDADE DO CERTIFICADO OBTIDO POR CRÉDITO ESTRUTURADO
O Certificado de Competências Pessoais “Ex” obtido pela sistemática de crédito estruturado é válido por um
período de 24 meses após a sua emissão.
5. REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO POR CRÉDITO ESTRUTURADO
Para se habilitar à sistemática de certificação de competências pessoais “Ex” por meio de crédito estruturado,
como indicado neste documento, o solicitante deve atender e comprovar os seguintes requisitos indicados a
seguir.
5.1 Requerimento ou solicitação
Apresentar, ao Setor de Certificação da Abendi, um requerimento ou solicitação acompanhada das evidências
documentais necessárias à comprovação de suas qualificações, experiências profissionais, treinamentos e
certificações.
5.2 Escolaridade
O solicitante deve comprovar escolaridade mínima de conclusão do ensino fundamental completo.
5.3 Experiência Profissional
Para as Unidades de Competência Ex 001 a Ex 010, o solicitante deve comprovar, mediante apresentação de
documentos legais (por exemplo: declarações do empregador) ou por meio de evidências documentais
objetivas, as suas experiências práticas nas Unidades de Competência “Ex” para as quais o solicitante esteja
pleiteando a certificação pela sistemática de crédito estruturado, de acordo com os seguintes critérios:
a) Para os executantes “Ex”, uma experiência mínima de 3 anos em atividades de projeto e seleção,
instalação, manutenção ou inspeção elétrica, de instrumentação, de automação ou de telecomunicação
industrial, de acordo com as Unidades de Competências Pessoais “Ex” solicitadas para a certificação
por crédito estruturado;
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b) Para as pessoas responsáveis “Ex” ou supervisores, uma experiência mínima de 3 anos em atividades
relacionadas com de classificação de áreas, projeto e seleção, instalação, manutenção ou inspeção
elétrica, de instrumentação, de automação ou de telecomunicação industrial especificamente em
atividades “Ex”, de acordo com as Unidades de Competências Pessoais “Ex” solicitadas para a
certificação por crédito estruturado.
5.4 Pontuação mínima
Para a Unidade de Competência Ex 001 o solicitante deve alcançar uma pontuação mínima de 100 (cem)
pontos, computados de acordo com a Tabela 1, como parâmetro para decisão de certificação pela sistemática
de crédito estruturado:
Tabela 1 – Certificação por crédito estruturado para a Unidade de Competência Ex 001
Itens
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Requisitos

Pontuação

Pontuação
máxima

Ensino fundamental completo
Ensino Médio
Ensino Técnico relacionado com atividades industriais
Curso superior relacionado com atividades industriais
Cursos profissionalizantes relacionados com atividades
industriais
Atestados de treinamentos em cursos relacionados à segurança
no trabalho
Atestados de treinamentos em cursos de aperfeiçoamento
relacionados com atividades industriais

10 pontos
15 pontos
25 pontos
30 pontos

30 pontos
(ver
NOTA 1)

10 pontos

20 pontos

Atestados de treinamentos sobre atmosferas explosivas
Atestados de treinamentos sobre atmosferas explosivas
ministrados por Provedor de Treinamento Reconhecidos (ver
NOTA 2)
Tempo de experiências profissionais em atividades industriais
em áreas não classificadas
Tempo de experiências profissionais em atividades
correlacionadas a atmosferas explosivas
Participação em seminários sobre atmosfera explosiva

10 pontos para
cada 4 horas
5 pontos para
cada 8 horas
10 pontos para
cada 8 horas
15 pontos para
cada 8 horas
05 pontos para
cada ano
10 pontos para
cada ano
2 pontos para
cada seminário

30 pontos
10 pontos
50 pontos
60 pontos
50 pontos
80 pontos
10 pontos

NOTA 1: A pontuação não é cumulativa. Deve-se adotar a pontuação máxima correspondente a graduação do
candidato.
NOTA 2: “Provedores de Treinamentos Ex” reconhecidos são aqueles que demonstraram a conformidade de
suas atuais atividades com os requisitos de certificação de competências pessoais indicados no Documento
Complementar DC-052.
Para as Unidades de Competência Ex 002 a Ex 010, o solicitante deve alcançar uma pontuação mínima de
100 (cem) pontos, computados de acordo com a Tabela 2, como parâmetro para decisão de certificação pela
sistemática de crédito estruturado nas Unidades de Competência “Ex” requeridas.
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Tabela 2 – Certificação por crédito estruturado de profissionais para as Unidades de Competência
Ex 002, Ex 003, Ex 004, Ex 005, Ex 006, Ex 007, Ex 008, Ex 009 e Ex 010
Itens

Requisitos

Pontuação

Pontuação
máxima

Ensino Médio

10 pontos

Curso técnico reconhecido pelo CREA ou CRQ

25 pontos

Curso superior relacionado às áreas de competência pelo CREA
ou CRQ

30 pontos

Cursos de pós-graduação, mestrado ou doutorado relacionados
às áreas de competência do CREA e CRQ

35 pontos

02

Cursos profissionalizantes nas áreas de processo, segurança,
química, eletricidade, eletrônica, instrumentação,
telecomunicações, mecatrônica, automação industrial ou os
demais ligados às áreas de engenharia e química (esta pontuação
pode ser acrescida somente ao solicitante que possua o ensino
médio)

10 pontos

10 pontos

03

Atestado de cursos de aperfeiçoamento técnico relacionados com
atividades industriais nas áreas da engenharia e química, tais
como eletricidade, eletrônica, instrumentação, telecomunicações,
mecatrônica, automação industrial, mecânica e química industrial

5 pontos para cada
8h

10 pontos

04

Atestado de treinamentos com evidências de aprovação sobre
atmosferas explosivas com carga horária mínima total de 24 h

10 pontos por
certificado

10 pontos

05

Atestado de treinamentos com evidências de aprovação sobre
atmosferas explosivas com carga horária mínima total de 24 h
ministrados por Provedor de Treinamento Ex Reconhecido (ver
NOTA 2)

15 pontos por
certificado

30 pontos

06

Tempo de experiência profissional em atividades industriais em
áreas não classificadas

4 pontos para cada
ano

20 pontos

07

Tempo de experiência profissional atuando diretamente com
assunto relacionados com áreas classificadas, na(s) atividade(s)
específica(s) da(s) Unidade(s) de Competência Ex solicitada(s),
tais como documentações sobre atuação em classificação de
áreas, projeto, montagem, inspeção, manutenção, reparo ou
auditoria. A documentação a ser apresentada deve evidenciar a
atuação especificamente em cada uma destas atividades, de
acordo as Unidades de Competência Ex indicadas na solicitação
da inscrição

10 pontos para
cada ano

40 pontos

08

Atuação como docente ou instrutor em cursos de treinamento
relacionados com equipamentos Ex ou áreas classificadas, com
carga horária mínima de 24 h

5 pontos por ano

20 pontos

09

Publicação de artigos técnicos, científicos, livros, palestras,
trabalhos técnicos apresentados em congressos relacionados a
equipamentos Ex ou áreas classificadas

2 pontos por
produção

10 pontos

10

Participação em seminários (nos últimos 10 anos), Comissões de
Estudo “Ex” do Subcomitê SCB 003:031 da ABNT/CB-003
(Normas Técnicas Brasileiras adotadas das Séries ABNT NBR
IEC 60079 ou ABNT NBR ISO 80079) e Comissões de
Certificação de Organismos de Certificação “Ex”.

2 pontos para cada
Seminário / 10
pontos por
Comissão de
Estudo

20 pontos

01

35 pontos
(ver
NOTA 1)

NOTA 1: A pontuação não é cumulativa. Deve- se adotar a pontuação máxima correspondente a graduação do
candidato.

CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
PESSOAIS EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
POR CRÉDITO ESTRUTURADO

DC-066

Manual:

S-Ex

Página:

4 de 4

Revisão:

1 (Abr/2019)

NOTA 2: “Provedores de Treinamentos Ex” Reconhecidos” são aqueles que demonstraram a conformidade de
suas atuais atividades de treinamento com os requisitos indicados no Documento Complementar Abendi DC 052.
6. CERTIFICAÇÃO POR CRÉDITO ESTRUTURADO
Cumpridas as exigências e após avaliação do Setor de Certificação, cabe ao gerente do Bureau de Certificação
a validação da certificação pela sistemática de crédito estruturado e ao Setor de Certificação da Abendi, a
emissão dos certificados por crédito estruturado, para as respectivas Unidades de Competência Ex, solicitadas
pelos candidatos para o processo de certificação por credito estruturado.
NOTA: Casos particulares devem ser encaminhados para análise do Comitê Setorial de Certificação de
Competências Pessoais “Ex” da Abendi, formado por especialistas no tema relacionado a “atmosferas
explosivas”.
7. RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO POR CRÉDITO ESTRUTURADO
O certificado de conformidade de competências pessoais “Ex” obtido por credito estruturado pode ser renovado
por meio da apresentação de documentação que comprove que o solicitante continua atuando nas atividades e
nas unidades de competências “Ex” nas quais obteve a certificação.
O prazo de validade do certificado obtido na renovação é de 24 meses e permitida uma única vez. Após este
período o candidato deve ser recertificado por meio da aprovação em exames teóricos e práticos, de acordo
com os procedimentos especificados na Norma Abendi NA-017.
Nota: Caso na segunda renovação não exista a possibilidade de aplicação de exames teóricos e práticos em
uma determinada Unidade de Competência, o solicitante terá direito a renovação por meio da sistemática de
crédito estruturado.

