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 USO DE CERTIFICADO E LOGOMARCA 

O GLOBAL não fornece logomarca para uso por outras entidades, 

emitindo somente certificados para as pessoas que cumpram todos os 

requisitos de certificação para uma Qualificação específica, o que não 

autoriza a pessoa certificada a utilizar a marca do GLOBAL e sim o 
certificado emitido em seu nome, nas condições dos compromissos 

firmados com o GLOBAL pela pessoa certificada.  

 

Centros de Competência credenciados pelo GLOBAL podem 
mencionar o credenciamento na divulgação de Exames que sejam 

direcionados para a obtenção do registro de profissionais, mas não 

podem usar a logomarca como se pertencessem ou fizessem parte do 

GLOBAL. 
 

O GLOBAL é para ser acreditado por diferentes Organismos 

Acreditadores e Registradores para Exames específicos de diferentes 

Programas de Certificação. A propaganda e o uso das marcas de cada 
Organismo Acreditador é claramente vinculada com as acreditações 

existentes em cada Programa de Certificação.  O GLOBAL toma todo 

o cuidado para evitar qualquer confusão ou informação inadequada 

com relação as acreditações existentes. O GLOBAL cuida, também, 

para que Examinadores e Centros de Competência estejam 
conscientes das acreditações dos Exames e sobre os procedimentos 

para uso adequado da propaganda e da marca.  

 

O Centro de Competência ou os Examinadores não podem usar as 
marcas de acreditação como se eles fossem acreditados já que o 

GLOBAL é a única entidade acreditada. 

 

Ao solicitar a certificação o Candidato concorda explicitamente 
cumprir todos os requisitos relevantes do Programa de Certificação 

aplicável a Qualificação pretendida, concordando também que em 

todas as circunstâncias aplicáveis indicará claramente a Qualificação 

na qual está certificado, com a abrangência e as limitações aplicáveis. 

Concorda que não utilizará o certificado de forma a criar situações 
que possam levar o GLOBAL a disputas devido a declarações ou 

atitudes que possam ser consideradas enganosas ou desautorizadas. 

Concorda que não utilizará o certificado ou fará declarações de que 

está certificado nos casos de suspensão ou cancelamento da 
certificação. Concorda que devolverá ao GLOBAL as cópias impressas 

do certificado, nos casos de cancelamento do certificado que tem 

validade até data futura.  

 
Desvios detectados no uso do certificado ou da logomarca são 

registrados como Não Conformidade, sendo tomada Ação Imediata e 

promovida a Ação Corretiva de forma a evitar a reincidência. São 

mantidos registros. 


