Certificação de Competências Pessoais
em Atmosferas Explosivas
FM-214 Rev6 (Abr/2022)

Formulário de inscrição:

Certificação

Recertificação

Dados Pessoais:
Nome:
Data de nascimento:

CPF:

Nº DO SNQC:
Informe apenas se já possuir SNQC/END

Telefone:

Celular:

Dados Comerciais:
Empresa:
Pessoa de contato:

Departamento:

Telefone:

Dados de Contato:
Tipo de Endereço:
Rua:

Residencial

Comercial
Nº:

Bairro:

Cidade:

Complemento:

Estado:

CEP:

E-mail:
Certificação Ex solicitada:
Ex 000

Ex 001

Ex 002

Ex 003

Ex 004

Ex 005

Desejo realizar o exame em (disponível apenas para Ex 000 ou recertificação):

Ex 006
SP

Ex 007

RJ

BA

MG

Ex 008
RS

ES

Ex 009
PE

Ex 010

CE

Limitação de Escopo:
Tipo específico de proteção Ex*
d

e

i

t

Grupo*
p

n

__________

I (Minas)

Não possuo limitação de escopo por tipo específico de proteção
Tensão*
< 50V

50 a 250 V

< 1 kV

Comunicação

Equipamento de aquecimento

_______________________________________________

> 1 kV

Não possuo outras limitações de escopo

Quadros Elétricos
Traço elétrico

Máquinas girantes

__________

* Limitação de escopo não é aplicável para a Unidade de Competência Ex 001

É portador de alguma necessidade especial?

III (Poeiras)

Não possuo limitação de escopo por grupo
Outras limitações*:

Não possuo limitação de escopo por tensão
Tipo de produto*
Instrumentação

II (Gases)

Sim

Transformador de potência

Não possuo limitação de escopo por tipo de produto

* A Unidade de Competência Ex 002 pode ser limitada pelo Grupo (I, II ou III)

Não

Caso a resposta foi “sim” descreva a necessidade especial (visão, locomoção, audição, etc)
Caso o profissional venha a solicitar sua desistência no processo de qualificação e consequentemente a devolução dos valores, a Abendi reterá 25% do valor total pago pelo candidato a título de despesas
administrativas.

Declaração de Concordância e Ciência:
Declaro que aceito e estou ciente das seguintes condições para a participação no processo de certificação e obtenção do respectivo certificado.
1Receberei o certificado somente se estiver com toda a documentação aprovada, e for aprovado nos exames de certificação (quando aplicável).
2Tenho o prazo de 24 meses para concluir o processo de certificação em sua totalidade sendo que um novo processo deve ser iniciado após
este prazo.
3Aceito e concordo com o Código de Ética do SNQC e com as regras e pré-requisitos estabelecidos nas normas aplicáveis.
4Concordo com a divulgação da(s) minha(s) certificação(ões) no site da Abendi.
5Poderei reivindicar sobre a certificação somente com relação ao escopo para o qual fui certificado.
6Deverei informar à Abendi, imediatamente, sobre qualquer questão que possa afetar a minha capacidade de continuar a atender aos requisitos
da certificação, além de fornecer qualquer informação necessária para a avaliação do meu processo de certificação.
7Havendo suspensão ou cancelamento de minha certificação, devo devolver à Abendi quaisquer certificados emitidos por ela não podendo fazer
qualquer referência à certificação em si.

Assinatura: _________________________________________________________

Data: ______ / ______ / ______

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.

