SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO DE PESSOAS
SNQC

Foto
3X4

FICHA DE SOLICITAÇÃO AO CANDIDATO À CERTIFICAÇÃO COMO AUDITOR
1)

SOLICITAÇÃO DE:
SGQ (NA-011)

Auditor Principal
Certificação Inicial

SGA (NA-011)
Auditor Líder Especialista (2)

Auditor Líder

Recertificação

Auditor

Promoção de Nível

Auditor Interno

Auditor Especialista

SGE (NA-011)

(2)

SGSSO (NA-011)
SGLEC (NA-011)
AA (NA-014) (1)

Auditor Aspirante

PBQP-H (NA-023) (1)
(1)
(2)

Para os escopos de auditor ambiental e PBQP-H não se aplicam as solicitações de Auditor Principal, Auditor Interno e Auditor Aspirante.
As solicitações para Auditor Líder Especialista e Auditor Especialista se aplicam apenas para o escopo PBQP-H.
2)

DADOS PESSOAIS:

Nome: _______________________________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/____ Nacionalidade: ________________________________

Nº de Registro:
(a ser preenchido
pela ABENDI/RAC)

RG/Órgão Emissor: _____________________________ CPF: __________________________
Endereço: ______________________________________________________________ Bairro: _______________________________
Cidade: _____________________________ Estado: _______________ País: _____________________ CEP ____________-_______
Telefone: (____) ______________ Celular: (____) _______________ E-mail:_______________________________________________
3)

DADOS COMERCIAIS:

Empresa: _____________________________________________________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________________ Bairro: _________________________
Cidade: _____________________________ Estado: _______________ País: _____________________ CEP ____________-_______
CNPJ: __________________________________ Inscrição Estadual/Municipal: ____________________________________________
Telefone: (____) ______________ Ramal: ______ E-mail: ______________________________________________________________
Enviar correspondência para:

Endereço residencial
4)

Ensino Médio

Endereço comercial

FORMAÇÃO:

Ensino Profissional Técnico de Nível Médio

Pós-Graduação
Mestrado
Assinalar a formação atual e anexar cópia(s) do(s) respectivo(s) diploma(s)*.
*Para o escopo de auditor ambiental e PBQP-H, é necessário ter formação universitária.

Ensino Superior
Doutorado

É portador de alguma necessidade especial?
Sim
Não Caso a resposta anterior for “Sim”, descrever a necessidade especial
(visão, locomoção, audição, etc.): _____________________________________________________________________________________
5) CAMPO DE EXPERIÊNCIA:
Indicar a(s) área(s) na(s) qual(is) apresenta experiência relevante através de atuação profissional, atividades de auditoria e/ou consultoria,
entre outras.
1 Agricultura e Pesca
21 Aeroespacial
2 Mineração e Extrativismo
22 Outros Equipamentos de Transporte
3 Alimentos, Bebidas e Fumo
23 Fabricações Não Classificáveis
4 Têxteis e Produtos Têxteis
24 Reciclagem
5 Couro e Produtos de Couro
25 Suprimento de Energia Elétrica
6 Madeira e Produtos de Madeira
26 Abastecimento de Gás
7 Polpa, Papel e Produtos de Papel
27 Abastecimento de Água
8 Editoras
28 Construção Civil
9 Empresas de Impressão
29 Comércio Atacado e Varejo; Reparos de Automóveis e
10 Fabricação de Coque e Produtos Refinados do Petróleo
Motociclos; e Bens Pessoais e Domésticos
11 Combustível Nuclear
30 Hotéis e Restaurantes
12 Química, Produtos Químicos e Fibras
31 Transporte, Armazenagem e Comunicação
13 Farmacêuticos
32 Intermediação Financeira; Bens Imóveis; Locação
14 Borrachas e Produtos Plásticos
33 Tecnologia da Informação
15 Produtos Minerais Não Metálicos
34 Serviços de Engenharia
16 Concreto, Cimento, Cal, Gesso, etc.
35 Outros Serviços
17 Metais Básicos e Produtos Metálicos Fabricados
36 Administração Pública
18 Máquinas e Equipamentos
37 Educação

19 Equipamentos Óticos e Elétricos
20 Construção Naval

38 Saúde e Serviço Social
39 Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais
(especificar) _______________________________________

CÓDIGO DE ÉTICA
I - Comprometo-me a seguir o Código de Ética de Auditores da ABENDI/RAC:

1.

Agir profissionalmente, de forma íntegra e livre de tendências.

2.

Empenhar-se para o aprimoramento contínuo da competência e do prestígio da profissão de auditor.

3.

Apoiar os colegas de trabalho, ou que estiverem sob sua supervisão, no desenvolvimento de habilidades em auditorias e nas áreas
específicas, de acordo com o(s) escopo(s) da certificação na ABENDI/RAC.

4.

Não representar interesses conflitantes ou competitivos e declarar para seus clientes ou empregadores quaisquer relacionamentos que
possam influenciar os seus julgamentos.

5.

Não discutir ou declarar qualquer informação relativa à auditoria, a menos que autorizado por escrito pelo auditado e pela organização
auditora.

6.

Não aceitar qualquer incentivo, comissão, presente ou outros benefícios das organizações auditadas, seus empregados ou quaisquer
grupos de interesse ou permitir que colegas o aceitem.

7.

Não comunicar intencionalmente informação falsa ou enganosa que possa comprometer a integridade de qualquer auditoria ou do
processo de certificação de auditores.

8.

Não agir de maneira que possa vir a prejudicar a reputação da ABENDI/RAC ou do processo de certificação de auditores e prestar total
cooperação com investigações na eventualidade de alguma violação deste código.

9.

Manter permanente atitude de diálogo, evitando um comportamento arbitrário e autoritário.

10.

Não fazer uso de informação a que teve acesso durante os processos de auditoria, para benefício próprio ou de outras organizações,
que não sejam a auditada e a organização auditora.

Estou ciente de que a não observância ao Código de Ética de Auditores da ABENDI/RAC pode implicar em ações disciplinares, podendo levar
à suspensão ou ao cancelamento da minha certificação como auditor.
II – Concordo em atender aos requisitos para certificação e fornecer qualquer informação necessária para a avaliação.
III - Comprometo-me a registrar qualquer reclamação relativa ao meu desempenho e a tomar todas as providências necessárias para prevenir
nova ocorrência.

(
(
(
(

)
)
)
)

Estou disponível para atuar como auditor.
Não estou disponível para atuar como auditor.
Concordo em ter meus dados publicados no Banco de Dados e na Home Page da ABENDI/RAC.
Não concordo em ter o meu nome publicado no Banco de Dados e na Home Page da ABENDI/RAC.

Aceito e concordo com as regras e pré-requisitos estabelecidos nas normas aplicáveis ao Registro de Auditores de acordo com o escopo
selecionado, em suas últimas revisões, conforme documentos disponibilizados no site www.rac.org.br.
Responsabilizo-me pela veracidade das informações contidas nesta ficha e pela autenticidade dos documentos entregues à ABENDI/RAC e
que, em caso da ocorrência de fraude ou falsificação de qualquer documento entregue por mim, estou ciente que poderá implicar no
cancelamento do processo de certificação, na perda da certificação obtida ou mesmo em sanções civis e penais previstas na legislação
vigente.

(Local, Data e Assinatura do Profissional)

PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS

Os seus dados aqui coletados serão utilizados para iniciar o processo de certificação pelo SNQC.
Caso necessário, serão compartilhados com os Centros de Exames, Instalações Autorizadas e Organismos Acreditadores.
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