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1 Objetivo  

 
O objetivo desse Curso é propiciar aos participantes o 

conhecimento e a habilidade para liderar auditorias de primeira, 
segunda e terceira parte de sistemas de gestão da qualidade, 

que atendem aos critérios da ISO 9001 de acordo com a ISO 
17021 e ISO 19011. 

 
O conhecimento deve ser apropriado para descrever o propósito 

de um sistema de gestão da qualidade, das normas de sistemas 
de gestão da qualidade, da auditoria do sistema de gestão, a 

certificação de terceira parte e a importância da auditoria 

interna. 
 

A habilidade deve ser apropriada para planejar, conduzir, 
relatar e acompanhar a auditoria de um sistema de gestão da 

qualidade, de forma a verificar a conformidade com a ISO 
9001. Os critérios para a auditoria devem ser de acordo com a 

ISO 17021 ou, conforme adequado, com a ISO 19011. 
 

O Curso de Auditor Líder de Sistema de Gestão da Qualidade é 
o Exame requerido pelo GLOBAL como parte do processo de 

Certificação de Pessoas nessa Qualificação.  
 

O Programa do Curso atende ao Programa de Certificação 
PC01-01 do GLOBAL, em conformidade com a norma ISO 

17024, e cumpre os requisitos do IRCA para cursos registrados. 

 
O Programa do Curso indica o conteúdo, objetivos de 

aprendizagem, duração e aspectos específicos para a aplicação 
do Exame, inclusive a auditoria simulada. A relação completa 

dos documentos, registos, equipamentos e materiais aplicáveis 
ao Exame são claramente indicados, bem como questões 

relativas as instalações para aplicação do Exame. 
 

2 Referências  
 

IRCA-2000 
IRCA-3000 

IRCA-9153 
ISO/IEC 17021 

ISO/IEC 17024 

ISO 19011 
ISO 9000:2015 

ISO 9001:2015 
PC01-01 – GLOBAL 
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3 Conhecimentos e Habilidades Prévias 
 

Os participantes do Curso de Auditor Líder de Sistema de 
Gestão da Qualidade devem demonstrar conhecimento prévio 

nos seguintes itens: 
 

 Sistema de Gestão 
 

 Ciclo PDCA  
 Elementos centrais de um Sistema de gestão 

e a inter-relação entre alta administração, 

responsabilidade, política, objetivos, 
planejamento, implementação, medição, 

análise e melhoria contínua. 
 

 Gestão da Qualidade 
 

 Os Sete Princípios da Gestão da Qualidade, 
como indicado na ISO 9000 

 Relação entre Gestão da Qualidade e 
Satisfação do Cliente  

 
 ISO 9001:2015 

 
 Requisitos da ISO 9001:2015 

 Termos e definições de uso comum na Gestão 

da Qualidade, conforme ISO 9000:2015  
 

É aconselhável que o participante tenha experiência prévia em 
atividades de auditoria. 

 
4 Conteúdo, Objetivos de Aprendizagem e Duração 

 
O Curso é desenhado para treinar efetivamente os participantes 

para que possam desenvolver o conhecimento e as habilidades 
necessárias para atuar como Auditor Líder de Sistema de 

Gestão da Qualidade e para avaliar individualmente cada 
participante quanto ao atingimento efetivo desse objetivo. O 

conceito utilizado é do “Aprendizado Acelerado”, com grande 
ênfase em “aprender fazendo” e “aprender compartilhando” em 

contrapartida a “aprender ouvindo”. O participante interage 

com o conteúdo pela leitura, discussão, apresentação de 
conteúdos e de experiências prévias, atividades individuais e 

em grupo, compondo diferentes papéis na equipe auditora. O 
Examinador orienta o participante e a equipe auditora e avalia o 
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desenvolvimento individual quanto ao conhecimento e 
habilidades adquiridas. 

 
O Curso é apresentado em duas versões, sendo em ambas 

coberto o mesmo conteúdo e atingidos os mesmos objetivos. 
Uma versão tem foco no ensino presencial de 40 horas para 

todo o conteúdo e a outra versão tem uma carga de 24 horas 
presenciais e 36 horas em ensino e testes a distância, com 

carga total de 60 horas.  
 

O conteúdo total está dividido em cinco Módulos com 12 
seções. A Tabela 1 indica todas as atividades dos cursos. 

 

TABELA 1 - CONTEÚDO, OBJETIVO E DURAÇÃO DOS CURSOS 
 

 

Instrutor 

presencial

Aluno     

AV CONT 

& 

PROVAS

Aluno EAD  

estudo

Aluno EAD 

testes

Instrutor 

presencial

Aluno         

AV CONT & 

PROVAS

Módulo 1
Seção 1.0 

Introdução

1) Informar sobre o GLOBAL, o IRCA, e o 

registro de auditores. A ISO 17024.

2) Informar os Objetivos do Curso e a 

avaliação dos participantes

3) Informar sobre as instalações e 

detalhes administrativos do Curso

30 min 60 min

MÓDULO CONTEÚDO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

DURAÇÃO DE CADA MÓDULO

Versão 01

Presencial

Versão 02

EAD e Presencial 

 

Seção 2.1 

Gestão da 

Qualidade

1) Descrever o propósito de um sistema 

de gestão da qualidade. 

2) Entender os benefícios do sistema de 

gestão de qualidade para os negócios. 

3) Descrever as normas de sistemas de 

gestão da qualidade.

60 min 60 min 30 min

Seção 2.2 

Fundamento

s e 

Vocabulário 

da ISO 

9000:2015 e 

Requisitos 

da ISO 

9001:2008

1) Compreender os Fundamentos e 

Vocabulário da ISO 9000:2015 e 

Descrever a norma ISO 9001:2015

2) Descrever os critérios aplicáveis a um 

sistema de gestão conforme a ISO 

9001:2015

3) Descrever os processos envolvidos 

no estabelecimento, implementação, 

operação, monitoramento, revisão, 

manutenção e melhoria do SGQ.  

4) Entender os requisitos do SGQ e a 

informação documentada requerida.

90 min 60 min 60 min

Seção 2.3 

Estudo de 

casos 

1) Estudo de casos avaliando a 

conformidade dos eventos com a ISO 

9001:2015

300 min 780 min

Módulo 2

 

Módulo 3

Seção 3.1      

O processo 

da 

Certificação

1) Descrever o propósito da certificação 

de terceira parte

2) Explicar os benefícios para a 

oganisação e partes interessadas da 

certificação do SGQ por terceira parte.

60 min 60 min 120 min 30 min
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Seção 4.1 

Auditoria 

como 

Instrumento 

de Avaliação

1) Descrever o propósito da auditoria do 

sistema de gestão.

2) Explicar o papel de cada membro da 

equipe auditora na auditoria do sistema 

de gestão da qualidade de acordo com a 

ISO 17021 e ISO 19011

60 min 300 min 360 min 60 min

Seção 4.2     

O Processo 

da Auditoria

1) Planejar, conduzir, relatar e fazer 

seguimento da auditoria do sistema de 

gestão da qualidade para verificar a 

conformidade com a ISO 9001 de acordo 

com a ISO 17021 e ISO 19011.

2) Confirmar a adequação da 

implementação, operação, 

monitoramento, análise crítica, 

manutenção e melhoria do SGQ e o 

papel do auditor ao avaliar a capacidade 

da organização para atender os 

requisitos do cliente, estatutários e 

regulamentares para o produto e os da 

própria organização.

60 min 420 min 480 min 60 min 60 min 420 min

Seção 4.3 

Auditoria 

Simulada

1)Realizar a Auditoria Simulada 

desempenhando diferentes funções no 

Grupo Auditor

480 min 480 min

Módulo 4

 
Seção 5.1 

Exame 

Modelo

1) Realizar o Exame Modelo e promover 

a correção 
240 min 240 min

Seção 5.2 

Conclusão e 

Avaliação 

pelos 

Participantes

1) Apresentar o Código de Conduta do 

Auditor.

2) Apresentar os resultados da 

Avaliação Contínua

3) Apresentar os cumprimentos finais 

do GLOBAL e do IRCA

4) Avaliação do Curso pelos 

Participantes

30 min 90 min 30 min 90 min

Seção 5.3 

Exame Final
1) Realizar o Exame Final 120 min 120 min

240 min 2160 min 1920 min 240 min 90 min 1350 min

60 h (3600 min)

Módulo 5

TEMPO TOTAL
40 h (2400 min)  

 

 

 
A Tabela 2 indica o cronograma do curso Presencial, indicando a 

alternativa de 5 dias com seções de 8 horas ou 10 seções de 4 horas.  
 

 
A Tabela 3 indica a programação típica para um curso em EAD e 

Presencial.  
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TABELA 2 – PROGRAMAÇÃO PARA CURSOS PRESENCIAIS 

5 DIAS

Seções com     

8 horas

10 DIAS

Seções com  

4 horas

Módulo 1
Seção 1.0 

Introdução
30 min

Seção 2.1

Gestão da Qualidade
60 min

Seção 2.2 

Fundamentos e Vocabulário 

da ISO 9000:2015 e 

Requisitos da ISO 9001:2015

90 min

Seção 2.3

Situações de Auditoria 
60 min

Dia 02

4 horas

Seção 2.3

Situações de Auditoria 
240 min

MÓDULOS

PROGRAMAÇÃO

CONTEÙDO
Tempo de 

Instrução

Tempo de 

Atividades 

do 

Participante

Dia 01

8 horas

Dia 01

4 horas

Módulo 2

 

Módulo 3
Seção 3.0 

Processo de Certificação
60 min 60 min

Section 4.1 

Auditoria para a Avaliação
60 min 60 min

Dia 04

4 horas

Seção 4.1 

Auditoria para a Avaliação
240 min

Dia 05

4 horas

Seção 4.2 

O Processo da Auditoria
60 min 180 min

Dia 06

4 horas

Seção 4.2

O Processo da Auditoria
240 min

Dia 07

4 horas

Seção 4.3 

Auditoria Simulada
240 min

Módulo 5
Dia 08

4 horas

Seção 5.1 

Exame Modelo
240 min

Dia 03

4 horasDia 02

8 horas

Módulo 4
Dia 03

8 horas

Dia 04

8 horas

 

Módulo 4
Dia 09

4 horas

Seção 4.3 

Auditoria Simulada
240 min

Seção 5.2 

Conclusão e Avaliação pelos 

Participantes

30 min 90 min

Seção 5.3 

Exame Final
120 min

240 min 2160 min

Dia 10

4 horas

40 h (2400 min)

Dia 05

8 horas
Módulo 5

TEMPO TOTAL
 

 

Na parte presencial, em ambos as versões, são promovidas 
atividades diárias com a presença do Examinador, com duração 

mínima de 4 horas e máxima de 10 horas. O Curso, em 
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qualquer das duas versões, deve ser completado no máximo 
em 90 dias, sendo a parte presencial completada em no 

máximo 60 dias.  
 

A parte presencial deve caracterizar claramente o grupo que 
participa de um mesmo Curso, sendo o grupo mínimo de 4 e 

máximo de 10 alunos por Instrutor. Para a parte presencial é 
possível ter um grupo com mais de 10 alunos e até 20 alunos, 

sendo nesse caso requerido um Examinador Líder e um 
Examinador. 

 
Para o curso em EAD e Presencial a programação típica é a 

seguinte: 

 
TABELA 3 – PROGRAMAÇÃO DO CURSO EAD/PRESENCIAL 

Módulo 1
EAD

1,0 hora

Seção 1.0 

Introdução
60 min

EAD              

1,5 horas

Seção 2.1

Gestão da Qualidade
60 min 30 min

EAD

2,0 horas

Seção 2.2 

ISO 9000:2015 e Requisitos da ISO 

9001:2015

60 min 60 min

EAD

13,0 horas

Seção 2.3 

Situações de Auditoria
780 min

Módulo 3
EAD

2,5 horas

Seção 3.0 

O Processo de Certificação
120 min 30 min

EAD

7,0 horas

Seção 4.1 

Uso da Auditoria para Avaliar
360 min 60 min

EAD 

9,0 horas

Seção 4.2 

Uso da Auditoria para Avaliar
480 min 60 min

Seção 4.2

O Processo da Auditoria
60 min 180 min

Seção 4.2

O Processo da Auditoria
240 min

Presencial     

4,0 horas

Seção 4.3 

Auditoria Simulada
240 min

Presencial     

4,0 horas

Seção 4.3 

Auditoria Simulada
240 min

Presencial     

4,0 horas

Seção 5.1 

Exame Modelo
240 min

Seção 5.2 

Conclusão e Avaliação pelo 

Participante

30 min 90 min

Seção 5.3 

Exame Final
120 min

1920 min 240 min 90 min 1350 min

Tempo de 

Instrução

Tempo do 

Estudante

Módulo 2

Módulo 4
Presencial          

4,0 horas

Módulo 5
Presencial          

4,0 horas

MÓDULOS
EAD OU 

PRESENCIAL
CONTEÚDO

Estudante 

EAD

Estudante 

EAD          

testes

60 h (3600 min)
TEMPO TOTAL

 



 

Revisão 06 
30/09/2015 

 

Página 7 

 

 Curso de Auditor Líder SGQ – Programa do Curso 

 
Um cronograma detalhado com a duração de cada etapa dia a 

dia e a duração geral do curso é estabelecido pelo Centro de 
Competência para cada curso específico, levando em conta a 

necessidade de ser flexível mas também a necessidade de 
atender a todos os requisitos para poder promover o curso 

adequadamente. A programação detalhada deve seguir o 
Programa do Curso indicado nas Tabelas 2 e 3. Programas 

típicos para cursos Presenciais com 5 seções de 8 horas, como 
um curso típico de 5 dias, e para um curso com 10 seções de 4 

horas, estão apresentados na Tabela 2. O uso de seções com 4 
ou 8 horas para a parte Presencial é flexível desde que o tempo 

máximo permitido para concluir o curso seja cumprido. O 

cronograma detalhado do curso e o Examinador indicado para 
apresentar o curso devem ser aprovados pelo GLOBAL antes 

que o Centro de Competência inicie a divulgação do curso.  
 

Ao término de cada Módulo nas atividades em EAD, o 
participante deve obter aprovação em teste específico, só 

podendo se inscrever na parte presencial quando aprovado em 
todos os Módulos em EAD.  

 
O conteúdo apresentado pelo Examinador ou coberto pelo EAD 

em cada um dos cinco Módulos é o mesmo, não dependendo da 
natureza do curso, conforme detalhado a seguir: 

 

MÓDULO 01 – INTRODUÇÃO

Seção 1.1 - Introdução

IRCA e o esquema de registro de auditores

A ISO 17024 

O GLOBAL PCS e o Centro de Competência

Objetivos e Programa do Curso

Metodologia de Avaliação e Critérios para a Aprovação  
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MÓDULO 02 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Seção 2.1 - Gestão da Qualidade 

Conceito de Qualidade, Controle da Qualidade, Garantia da Qualidade e 

Melhoria Contínua: Ciclo PDCA, Satisfação do Cliente

Abordagem de Processos e Princípios de Gestão da Qualidade: Benefícios de 

um Sistema de Gestão da Qualidade.

As normas ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004: Termos, definições, escopo e 

uso pelas organizações

Seção 2.2 - Fundamentos na ISO 9000:2015 e Requisitos da ISO 9001:2015

Modelo do Sistema de Gestão, Escopo e Aplicação: Os processos de uma 

Organização.

Princípios, definições e requisitos do Contexto da Organization, Liderança, 

Planejamento, Suporte, Operação, Avaliaçõ e Melhoria

Entender os processos envolvidos no estabelecimento, implementação, 

operação, monitoramento, revisão, manutenção e melhoria do SGQ.  

Entender os requisitos do SGQ e a informação documentada pertinente.

Seção 2.3 - Estudo de Situações de Auditoria

Estudo de casos avaliando a conformidade com a ISO 9001:2015  
 

 

MÓDULO 03 – CERTIFICAÇÃO

Seção 3.1 - Processo da Certificação

Tipos de Auditoria: Primeira, segunda e terceira parte; Pré-auditoria; 

Certificação Fase 1 e Fase2, Monitoramento e Recertificação.

Explicar os benefícios para a organização e partes interessadas da 

certificação do SGQ por terceira parte.

Entidade Acreditadora e Organismo de Certificação: ISO 17021; IAF

Qualificação e Registro de Auditores: Papel do Auditor Líder e do Auditor, 

EAC, NACE

Ciclo das Auditorias e das Não Conformidades

Suspensão, Cancelamento do Certificado. Reclamação e Apelação  
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MÓDULO 04 – AUDITORIA

Seção 4.1 - Auditoria como instrumento de Avaliação

Cliente da Auditoria, Auditor Líder e Auditado. O papel do Auditor, do 

Especialista, do Auditor em Treinamento e do Guia.

Análise Estratégica e Amostragem: Avaliação de risco e materialidade, 

seleção das prioridades, amostragem de dados e informações. 

Os objetivos da Auditoria. O propósito e a importância do escopo e do 

critério

Diferentes métodos de Auditoria: atividades no local e atividades remotas. 

Auditoria das atividades que requerem interação humana. 

Competência da Equipe Auditora: Habilidades, formação, treinamento e 

experiência. 
Técnicas de Auditoria: Fazendo perguntas e observando locais, pessoas, 

documentos, materiais e equipamentos. Preparando listas de verificação e 

plano de ação

A importância das anotações, controle de tempo e comunicação.

Relatando a auditoria. Relatando a conformidade e a não conformidade

Seção 4.2 - Processo da Auditoria

Programa de Auditoria: ISO 17021, ISO 19011, Auditor Interno

Contato Inicial e Seleção da Equipe Auditora

Planejamento da Auditoria: matriz de responsabilidade, estudo da 

documentação e estabelecimento dos requisitos, preparação do plano da 

auditoria, listas de verificação e planos de ação. Comunicação.

Realização da Auditoria: Reunião de Abertura, Busca de Evidências, Guias, 

Anotações e Controle do Tempo, Avaliação pela Equipe Auditora, Registro 

e Classificação de Desvios, Reunião de Encerramento.

Confirmar a adequação da implementação, operação, monitoramento, 

análise crítica, manutenção e melhoria do SGQ e o papel do auditor ao 

avaliar a capacidade da organização para atender os requisitos do cliente, 

estatutários e regulamentares para o produto e os da própria organização.

Seguimento da auditoria. Ciclo da Não Conformidade

Seção 4.3 - Auditoria Simulada

Realizar a Auditoria Simulada participando de diferentes funções na Equipe 

Auditora  
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MÓDULO 05 – CONCLUSÃO

Seção 5.1 - Exame Modelo

Realizar Exame Modelo promovendo a correção e discussão 

Seção 5.2 - Conclusão e Avaliação pelo Participante

Confidencialidade e Ética. Código de Conduta do Auditor

Resultado Avaliação Contínua

Agradecimento do GLOBAL

Cumprimento do IRCA

Avaliação pelos Participantes

Seção 5.3 - Exame Final

Realizar Exame Final  
 
 

 
5 Auditoria Simulada 

 
A Auditoria Simulada tem como principal foco avaliar as 

habilidades do Participante para planejar, conduzir, relatar o 
processo da auditoria e fazer seguimento dos desvios 

registrados.  
 

A Auditoria Simulada permite ao Examinador avaliar, também, 
a capacidade do Participante quanto a:  

 Comunicação, anotação e controle de tempo,  

 Classificação de evidências objetivas e de desvios 
 Auditoria do sistema de gestão do auditado quanto a: 

 Contexto da Organização 
 Liderança e compromisso 

 Determinação dos requisitos do cliente, estatutários 
e legais 

 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade 
 Operação e Suporte 

 Avaliação do desempenho 
 Melhoria 

 
Os participantes são divididos em Grupos Auditores com pelo 

menos dois e não mais do que cinco participantes. A simulação 
é desenvolvida de forma a permitir que todos os participantes 

sejam expostos a cada fase do processo da auditoria ou como 

auditor líder ou como auditor, tomando por referência a 
auditoria de certificação fase 2 da organização em estudo. 

 
A auditoria simulada cobre as fases seguintes do ciclo de 

auditoria: 
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 Revisão de documento, incluindo o Manual da 

Qualidade e Procedimentos da organização em estudo. 
O Relatório de Auditoria da Fase 1 está disponível. 

 Comunicação com o Auditado e arranjos 
administrativos para a auditoria 

 Preparação do Plano da Auditoria 
 Preparação do Checklist e do Plano de Ação 

 On-site: Reunião de Abertura 
 On-site: Busca de Evidências  

 On-site: Reunião de Auditores 
 On-site: Reunião de Encerramento 

 Fechamento de Não Conformidades 

 Relatório Final e Recomendação 
 

6 Instalações, Equipamentos e Materiais 
 

O Exame de Auditor Líder de Sistema de Gestão da Qualidade 
não requer o uso de equipamentos e materiais além daqueles 

relativos a uma sala de aula. 
 

As instalações devem ter: 
 Disposição adequada de lugares, com mesas adequadas 

para os participantes trabalharem individualmente e em 
grupo. O grupo pode ter até cinco participantes e locais 

devem ser suficientes para ou dez ou vinte participantes, 
dependendo das decisões de Mercado em relação ao 

curso; 

 Espaço suficiente na sala de aula de maneira a permitir as 
discussões de um grupo não interfiram com as discussões 

dos outros grupos; 
 Espaço suficiente na sala de aula ou mesmo um espaço 

adicional para apoiar o Instrutor durante a auditoria 
simulada; 

 Iluminação adequada e condições ambientais silenciosas, 
preferencialmente com ar-condicionado com controle local 

de temperatura; 
 datashow e/ou equipamento de vídeo adequado a ser 

conectado a um computador; 
 flipchart e material de poio para permitir que o Instrutor e 

cada grupo possam fazer muitas apresentações (são 
antecipadas 40 apresentações); 

 facilidade de acesso ao local onde o coffee-break será 

servido e a água potável e banheiros masculino e 
feminino. 
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7 Correção dos Exames 
 

Pelo menos duas pessoas qualificadas, sendo um deles o 
Instrutor Líder responsável pelo Exame, devem avaliar o Exame 

completo na fase de correção do Exame. O Segundo corretor 
pode ser um Examinador registrado no Comitê de Competência.   

 
O Instrutor Líder deve corrigir todo o Exame indicando os erros, 

atribuindo os pontos e totalizando o resultado. O segundo 
corretor deve avaliar a adequação da correção e dos cálculos 

para todas as questões e corrigir de forma independente todas 
as questões cujos resultados estejam entre 60-76% do total. 

 

Diferenças relevantes na marcação pelos dois Instrutores 
devem ser relatadas ao GLOBAL pelo Instrutor Líder, que deve 

esperar pela decisão do GLOBAL antes de atribuir o resultado 
final ao Exame. GLOBAL encaminhará o assunto para a decisão 

do Presidente do Comitê de Competência.   
  

 
 

8 Documentos e Registros 
 

Os Documentos aplicáveis são: 
 

 Manual do Instrutor, contendo as informações pertinentes 
desse Programa do Curso, slides, provas e o Sistema de 

Gestão da Qualidade requerido para a Auditoria Simulada. 

A identificação do Manual do Instrutor é  
o PC01E01MI1 para o Curso Presencial e  

o PC01E01MI2 para o EAD/Presencial. 
 

 Manual do Participante, contendo as informações 
pertinentes desse Programa do Curso e as informações 

relativas a Auditoria Simulada e Avaliação Contínua. A 
identificação do Manual do Aluno é  

o PC01E01MP1 para o Curso Presencial e 
o PC01E01MP2 para o Curso EAD/Presencial. 

 
 Avaliação Contínua do Participante, registrando os 

exercícios e os testes que evidenciam que os Objetivos de 
Aprendizagem, as Competências Habilitadoras foram 

atingidas bem como realimentar o Participante sobre sua 

evolução no Curso. A identificação da Avaliação Contínua 
é  

o PC01E01EP1 para Curso Presencial e 
o PC01E01EP2 para Curso EAD/Presencial 
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 Melhoria Contínua do Exame, registrando as avaliações 

dos Examinadores e do Curso pelos Participantes, as 
avaliações do Curso pelos Examinadores e as reclamações 

das partes interessadas. A identificação da Melhoria 
Contínua é 

o PC01E01CI. 
 

 
Os Registros do Exame e dos Examinadores são os seguintes: 

 Identificação do Programa de Certificação e a 
Qualificação aplicável,  

 Data, local do Exame e a Lista de Presença, 

 Nome dos Examinadores, Especialistas, Trainees, 
Observadores e Vigias 

 Avaliações dos Examinadores feitas pelos Participantes 
 Melhoria Contínua do Exame, com avaliação dos 

Participantes, incluindo reclamações e comentários. 
 

Os Registros dos Participantes são os seguintes: 
 Dados dos Participantes, conforme os registros do 

próprio Centro de Competência 
 Exame original, com avaliação de cada Examinador e o 

resultado obtido em cada etapa. 
 O Certificado emitido. 

 Avaliação Contínua, quando aplicável, com avaliação 
de cada Examinador 

 


