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Objetivo

O objetivo desta procedimento é definir o que é requerido para que os
profissionais de END do setor aeroespacial sejam reconhecidos pelo
CENDA-BR, conforme as Qualificações específicas para o setor
aeroespacial do Programa de Certificação PC02 do GLOBAL.
Este procedimento é aplicável aos profissionais qualificados nos níveis
1, 2 e 3 que cumpram todos os requisitos estabelecidos no Programa
de Certificação PC02 e que consigam comprovar formalmente o
atendimento do requerido para a Qualificação equivalente do Programa
de Certificação PC02.
O reconhecimento e validação da Qualificação será realizada em
caráter extraordinário, visando habilitar profissionais que atuam no
setor aeroespacial com reconhecida competência e que demonstram
atendimento aos critérios gerais estabelecidos no Programa de
Certificação PC02, considerando as peculiaridades das normas NAS410 e EM 4179.
O reconhecimento e validação da Qualificação poderá ser realizada até
31 de março de 2022.
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Referências

ISO IEC 17024 - Requisitos gerais para os organismos que realizam a
certificação de pessoas.
NAS-410 – Certificação e qualificação de pessoal de ensaios não
destrutivos
ISO 9173 – Ensaios Não Destrutivos – Qualificação e certificação de
pessoal de END
EN 4179 - Qualificação e certificação do pessoal que realiza ensaios
não destrutivos.
PC02 – Programa de Certificação de Inspetores de END - GLOBAL
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Reconhecimento e Validação de Qualificação

O reconhecimento e validação dos profissionais de END nas
Qualificações do setor aeroespacial é de responsabilidade do Conselho
Deliberativo do CENDA-BR, que decidirá tomando por base o parecer
do Comitê Técnico.
O parecer do Comitê Técnico será emitido após ouvir a avaliação
documentada de um Examinador qualificado pelo CENDA-BR no
método para o qual o reconhecimento e validação está sendo
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solicitada. O Examinador será designado pelo Comitê Técnico dentre
os participantes do Comitê levando em conta os critérios de
imparcialidade.
O procedimento de reconhecimento e validação segue as etapas
regulares do processo de certificação, conforme se indica a seguir,
sendo dispensada a realização dos Exames Teórico e Prático.
3.1 Solicitação
O profissional interessado no reconhecimento e validação da sua
competência deve preencher a Solicitação de Certificação, indicando a
Qualificação buscada e formalizando seu compromisso com a
assinatura do Código de Conduta do GLOBAL.
A Solicitação de Certificação deve ser encaminhada para o GLOBAL, em
via eletrônica, no email global@globalpersoncert.com juntamente com
a documentação comprovatória indicada na Tabela a seguir.

Documento - Requisito
01
02
03
04

05
06

07
08

Solicitação de Certificação – Formulário disponível no site
www.globalpersoncert.com a ser preenchido e assinado,
juntamente com o Código de Conduta Ética
Foto recente
Cópia do documento de identidade
Certificado indicando a Qualificação no método e nível para o
qual solicita a requalificação e validação, de acordo com a NAS
410, O Certificado deve estar válido e ter sido emitido ou
reconhecido por agência externa nacional ou internacional
reconhecida.
Cópia dos certificados ou outra evidência aceitável relativa a
realização dos treinamentos requeridos para a Qualificação.
Documento oficial das empresas ou outras evidências objetivas
que demonstrem ter o Candidato mantido a atividade
profissional na aplicação de END em que busca ser reconhecido
e validado nos últimos, durante o tempo de experiência
requerido no PC02 para a Qualificação buscada.
Certificado de acuidade visual (não superior a 1 ano), conforme
exigido no PC02
"Curriculum Vitae" cobrindo especialmente as atividades
relacionadas a END e ao método no qual solicita a
requalificação e validação.
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Outros documentos pertinentes que o Candidato julgar como
adequados para evidenciar a competência como, por exemplo,
participações no desenvolvimento de normas, publicações,
palestras, etc....

Após receber a documentação, o GLOBAL fará uma análise preliminar
para confirmar a adequação da Solicitação e dos demais documentos
enviados. O GLOBAL informará ao Candidato o resultado da análise
preliminar.
Se a avaliação preliminar for satisfatória, o GLOBAL emitirá o boleto
para pagamento da taxa.
3.2 Avaliação e Análise
Recebida a taxa de avaliação, o GLOBAL informará o Conselho
Deliberativo do CENDA-BR e iniciará o processo de avaliação indicando
um Examinador aprovado pelo CENDA-BR como Nível 3 no método
solicitado pelo Candidato.
O Examinador designado para a avaliação receberá toda a
documentação do processo e avaliará a extensão na qual as evidências
fornecidas pelo Candidato atendem os requisitos do PC02, emitindo um
parecer fundamentado sobre o reconhecimento e validação da
competência do Candidato. Nesse parecer o Examinador deixará clara
sua recomendação sobre a aceitação ou não da solicitação do
Candidato e os fundamentos que embasaram essa recomendação.
Para realizar a avaliação, o Examinador pode consultar o Candidato, as
empresas e locais onde o Candidato atuou profissionalmente e aqueles
onde realizou os treinamentos, de forma a confirmar informações ou
buscar esclarecimentos adicionais. O Examinador pode, também,
solicitar ao Candidato que sejam providas evidências adicionais.
3.3 Decisão e Emissão do Certificado
Recebido o parecer com a recomendação do Examinador, o GLOBAL
encaminhará o processo para o Conselho Deliberativo do CENDA-BR
para que seja tomada a decisão sobre a Solicitação do Candidato.
Se a decisão for pela aceitação da solicitação, o GLOBAL informará ao
Candidato e fará a emissão do certificado, mantendo o prazo de
validade do certificado original que fundamentou a avaliação e que é
parte dos documentos incluídos na Solicitação.
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Se a decisão é peça rejeição da Solicitação, o GLOBAL informará ao
Candidato, indicando as razões da rejeição e a possibilidade de
apelação da decisão, desde que fundamentada.
Apêndice - Controle de Revisão
Revisão
Data
Assunto
0
05/03/2020 Emissão inicial
1
04/04/2020 Detalhamento do processo de Solicitação da
Certificação
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