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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

Orientações e instruções para inscrição para obter
um Certificado de Competências Pessoais (CoPC)
INTRODUÇÃO
Este Guia apresenta as informações relacionadas com a operação do Esquema IECEx para a
Certificação de Competências Pessoais para uma pessoa fazer uma inscrição para a
certificação de suas competências.
A utilização deste Guia é recomendada por qualquer pessoa que n ecessitar compreender a
operação básica do Esquema IECEx de Certificação de Competências Pessoais e as regras e
requisitos para a participação de uma pessoa ou organização.
Os detalhes indicados neste Guia são destinados para orientar o solicitante na preparação de
uma inscrição.
NOTA Ao longo deste Documento Operacional IECEx, escrito em português, as Normas IEC ou ISO
referenciadas são indicadas como Normas NBR IEC ou NBR ISO. Isto se deve ao fato de que tais normas
são também escritas em português e são idênticas, em conteúdo técnico, forma e apresentação, sem
desvios nacionais, em relação às respectivas normas internacionais IEC ou ISO.

Histórico do Documento
Data

Sumário

Julho 2011

Emissão original (Edição 1.0)

August 2016
Agosto 2016
September 2016

Endereço:

IECEx Secretariat
Level 33, Australia Square
264 George Street
Sydney NSW 2000
Australia

Detalhes de Contato:
Tel.: +61 2 8206 6940
Fax: +61 2 8206 6272
E-mail: chris.agius@iecex.com
http://www.iecex.com

Edição 2.0 emitida para incluir a Unidade
Ex 000 e EFOCs, como aprovado na reunião
do ExPCC em 2016.
Edição 2.1 emitida para incluir as Decisões
ExMC 2016/34, 2016/35, 2016/36 e 2016/37.
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Orientações e instruções para inscrição para obter
um Certificado de Competências Pessoais (CoPC)
1

Visão geral

O Esquema de Certificação de Competências Pessoais do IECEx proporciona o meio para que
as pessoas obtenham um Certificado de Competências Pessoa is (CoPC) ou um Certificado de
Orientação nas Instalações Ex (EFOC - Ex Facility Orientation Certificate) do IECEx, os quais
são destinados a fornecer para a comunidade Ex internacional uma confiança de que tais
pessoas mantém a habilidade para realizar trabalhos ou fornecer serviços de acordo com os
requisitos técnicos e da qualidade requeridos pelo Esquema de Certificação de Competências
Pessoais do IECEx. Os Certificados de Competências Pessoais são destinados a serem aceitos
por parte de todos os países participantes do IECEx como equivalentes a sua certificação
nacional.
Este guia descreve as informações requeridas para uma inscrição por uma pessoa individual
para um Organismo de Certificação IECEx (ExCB), em um país participante, para um
Certificado de Competência Pessoal (CoPC) ou um Certificado de Orientação nas Instalações
Ex (EFOC) e inclui uma descrição geral dos procedimentos para as pessoas obterem e
manterem a sua certificação.
Estão também incluídos neste Guia os requisitos para as evidencias das experiências e
treinamentos, a avaliação da competência e as condições para a emissão de um CoPC ou um
EFOC.
No contexto deste documento, “atmosferas explosivas” são áreas nas quais uma atmosfera
explosiva pode estar presente. A menos que equipamentos instalados em tais áreas sejam
fabricados, instalados e mantidos de uma forma adequada, este podem fornecer a energia e a
temperatura necessária para causar a ignição da atmosfera, normalmente com resultados
devastadores. As características especiais de projeto dos equipamentos e sistemas elétricos
utilizados para “atmosferas explosivas” são conhecidos como possuindo “tipos de proteção”.
Estes equipamentos foram parte das estratégias de gestão de risco para assegurar um
ambiente de trabalho seguro e saudável.
O Esquema de Certificação de Competências Pessoais IECEx opera como um esquema
voluntário e pode ser utilizado dentro de uma estrutura de regulamentos nacionais.
Países,
indústrias,
organizações
comerciais
e
empregadores
podem
possuir
regras/regulamentos específicos e requisitos de treinamento que limitem a utilização deste
Esquema. No entanto, a certificação de pessoal de acordo com este E squema é encorajada,
uma vez que este é adicional a regulamentos para treinamentos específicos de pessoal
envolvido com atmosferas explosivas.
Embora diversas normas internacionais e nacionais e requisitos estatutários/regulatórios
aplicáveis determinem critérios padronizados para a fabricação, instalação, utilização e
manutenção de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, não existem tais requisitos
para as competências requeridas para as atividades associadas com tais equipamentos para
atmosferas explosivas.
A competência do pessoal que trabalha em atmosferas explosivas é necessária. O potencial
de acidentes em áreas Ex é elevado se o pessoal não for competente. A necessidade para a
competência é incluída em muitos documentos legais (regulamentos ), mas frequentemente não
é claramente definida. A competência inclui a habilidade de realização de tarefas específicas,
ao invés de requisitos gerais prescritos especificados em regulamentos e procedimentos de
instalação.
A competência depende de conhecimentos, habilidades, experiências e treinamentos. A
medição da competência é uma tarefa complexa e requer métodos específicos de avaliação ,
que foram desenvolvidos pelo Esquema de Certificação de Competências Pessoais do IECEx .
A competência evolui com o tempo, mas pode também se deteriorar, de forma que são
necessários os treinamentos e as avaliações continuadas.
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A necessidade da certificação

O mundo está sempre elevando os requisitos técnicos , principalmente as indústrias Ex. Como
a procura por petróleo e gás se expande pelo mundo e com a escalada de preços, os métodos
utilizados para a sua extração se tornam cada vez mais complexos. As plantas que são
construídas para extrair e processar estes produtos necessitam ser fabricadas de forma a
atender exatamente os requisitos das normas e necessitam operar de forma segura, a fim de
evitar que as pessoas que trabalham nestas plantas se acidentem, que as instalações se
danifiquem e as áreas ao seu redor das consequências de um acidente Ex. Além disto, as
plantas que estão operando atualmente podem estar operando acima dos parâmetros para as
quais foram originalmente projetadas, motivo pelo qual a manutenção destas plantas é critico
para a continuidade de sua operação segura.
O Esquema de Certificação de Competências Pessoais IECEx é o primeiro esquema que tem
por objetivo promover pessoal com um certificado reconhecido internacionalmente. O
Certificado de Competência Pessoal (CoPC) pode abranger as áre as de projeto, seleção,
instalação, manutenção, inspeção, auditorias, revisão e reparo de equipamentos Ex, baseado
nos requisitos dos candidatos.
Esta certificação mostra que o portador do certificado é capaz:


de trabalhar com segurança na ibdústria Ex,



de realizar trabalhos em equipamentos Ex,



de assegurar que os equipamentos Ex estejam operando com segurança, de acordo com
seus tipos de proteção

3

Competência

O CoPC ou o EFOC é emitido para uma pessoa individual, tanto um trabalhador autônomo ou
um empregado, e requer uma avaliação completa das qualificações das pessoas. Isto inclui a
avaliação do histórico de educação e trabalhos da pessoa, juntamente com os registros dos
treinamentos aplicáveis, incluindo treinamentos sobre competências Ex.
Quando uma inscrição é aceita, o ExCB deve informar o solicitante onde e quando ele será
avaliado. Na conclusão com sucesso de um processo de avaliação, o candidato recebe um
CoPC ou um EFOC. Uma vez obtida, a competência da pessoa, esta é sujeita a uma
reavaliação a cada 5 anos, no caso de CoPC.
Os proprietários das instalações necessitam que seu pessoal mantenha as habilidades que são
requeridas pela legislação, o que pode variar entre os diversos países do mundo, de forma a
assegurar que estas plantas são operadas de forma segura e também possuem a
responsabilidade de assegurar a proteção de seus executantes. A utilização de pessoal de
mantém um Certificado de Competências Pessoais (CoPC) IECEx proporciona ao contratante
a confiança necessária que este pessoal trabalha de forma responsável em suas áreas,
contando com pessoas que possuem suficientes conhecimentos técnicos teóricos e habilidades
práticas.
Os empregadores ou proprietários das plantas necessitam estar cientes que a competência é
restrita a Unidades de Competências específicas (e eventuais limitações de escopo) e não
implica que a pessoa possui um conhecimento de todos os requisitos para atmosferas
explosivas.
O empregador de uma pessoa que possua um CoPC IECEx pode demonstrar para um potencial
cliente que seu empregado possui a competência requerida para trabalhar com segurança em
uma indústria Ex. Tal empregador pode ser considerado como um empregador responsável e
por meio de adotar esta postura, o cliente pode ter uma confiança da competência do pessoal
utilizado.

—6—
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O CoPC é realmente um passaporte internacional para seu portador, que permite a este levar suas
competências, tanto como um profissional autônomo como um empregado, para todas as partes do
mundo, bem como elevar os níveis de segurança na indústria Ex.

4

Escopo da certificação

4.1

Unidades de Competências

A inscrição deve determinar as Unidades de Competência para as quais o solicitante deseja ser
avaliado. É importante ressaltar que um CoPC ou um EFOC é emitido de acordo com Normas
Internacionais ISO/IEC, embora os solicitantes podem adicionalmente ser avaliados de acordo com
outras Normas.
As Unidades de Competências existentes são as seguintes:
Unidade Ex 000

Conhecimentos e percepções básicas para adentrar em uma instalação
contendo áreas classificadas

Unidade Ex 001

Aplicação dos princípios básicos de segurança em atmosferas
explosivas

Unidade Ex 002

Elaboração de classificação de áreas

Unidade Ex 003

Instalação de equipamentos com tipos de proteção e respectivos
sistemas de fiação

Unidade Ex 004

Manutenção de equipamentos em atmosferas explosivas

Unidade Ex 005

Reparo e revisão de equipamentos com tipos de proteção Ex

Unidade Ex 006

Ensaios de equipamentos e instalações elétricas em, ou associadas a
atmosferas explosivas

Unidade Ex 007

Execução de inspeções visuais e apuradas de equipamentos e
instalações em, ou associadas a atmosferas explosivas

Unidade Ex 008

Execução de inspeções detalhadas de equipamentos ou instalações
elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas

Unidade Ex 009

Projeto de instalações elétricas em, ou associadas a atmosferas
explosivas

Unidade Ex 010

Execução de inspeções de auditoria ou de avaliação das instalações
elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas

No presente momento as Unidades de Competências acima indicadas enfocam equipamentos e
instalações elétricas para atmosferas explosivas, entretanto, à medida em que Normas ISO/IEC
sejam publicadas para equipamentos não elétricos, é previsto que unidades de competências
adicionais sejam incluídas para abordar estes requisitos.
É de responsabilidade do solicitante a determinação de quais unidades de competências são
aplicáveis (incluindo eventuais limitações), de acordo com seu cargo/função presente ou futuro. A
escolha pode ser feita com a assistência de um empregador.

4.2

Descrição das Unidades de Competências

Os detalhes completos dos requisitos para cada uma das Unidades de Competência do IECEx
podem ser encontrados na versão mais recente do Documento Operacional OD 504.

4.3

Linguagem do CoPC (Certificado de Competências Pessoais)

O CoPC (Certificado de Competências Pessoais), o EFOC (Certificado de Orientação nas
Instalações Ex) e a documentação para um CoPC ou para um EFOC é emitida em inglês e o
solicitante deve informar se o CoPC ou EFOC deve ser emitido em uma língua adicional. Os
requisitos para tradução devem ser discutidos com o ExCB.

IECEx 05A © IEC:2016 (PT)
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Limitação de escopo

O solicitante pode, em conjunto com o ExCB, solicitar uma limitação do escopo do Certificado
de Competências Pessoais, de acordo com os requisitos indicados a seguir. A menos que
indicado de outra forma, o CoPC deve incluir todos os requisitos das Normas sem nenhuma
limitação, e o solicitante deve ser avaliado de acordo com os requisitos das Unidades de
Competências especificadas pelo solicitante na inscrição.

4.4.1 Tipos de proteção
Se as atividades do trabalho forem restritas a tipos de proteção específicos, então estes devem
ser indicados e relacionados no certificado. A avaliação deve ser restrita somente aos
requisitos das Unidades de Competências para estes tipos de proteção “Ex”.
Os tipos de proteção que podem ser indicados são:


“d”: invólucro à prova de explosão



“e”: segurança aumentada



“i”: segurança intrínseca



“m”: encapsulamento



“n”: tipo de proteção “n”



“o”: imersão em óleo



“p”: pressurização



“q”: imersão em areia



“t”: proteção por invólucro

4.4.2 Tipos de equipamentos
Se as atividades do trabalho forem restritas a tipos de produtos específicos, então estes devem
ser indicados e relacionados no certificado. A avaliação deve ser restr ita somente aos
requisitos das Unidades de Competências para estes tipos de produtos.
Os tipos de produtos permitidos para serem indicados são:


Máquinas girantes



Painéis de distribuição



Instrumentação



Equipamentos de comunicação



Equipamentos de aquecimento



Aquecimento por traceamento



Transformadores de potência



Detectores de gás

4.4.3 Grupos
Quando a inscrição não pretende abranger todas as substâncias explosivas, esta pode ser
limitada a um Grupo ou combinação destes:


Grupo I: Minas sujeitas à presença de grisu



Grupo II: Atmosferas explosivas de gás



Grupo III: Atmosferas explosivas de poeiras

—8—
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4.4.4 Tensões
Quando o solicitante não possui qualificações e experiências apropriadas para atuar com todas as
tensões, a faixa restrita de tensões permitidas deve ser indicada no CoPC (Certificado de
Competências Pessoais).

4.4.5 Outras limitações
Durante o processo de avaliação o ExCB pode determinar que existam outras limitações que
possam ser aplicáveis na inscrição. Neste caso, o ExCB deve discutir com o solicitante as limitações
a serem aplicadas e assegurar que estas sejam claramente indicadas no CoPC (Certificado de
Competências Pessoais).

5

Considerações iniciais para solicitantes em potencial

O processo básico e inicial de avaliação para pessoas que estejam considerando uma inscrição
para certificação no Esquema IECEx CoPC é mostrado de uma forma geral na figura a seguir:

Etapas básicas a serem realizadas por uma pessoa que esteja considerando
se inscrever para um Certificado de Competências pessoais (IECEx CoPC)

A pessoa considera um
treinamento ou reciclagem,
possivelmente de um Provedor
de Treinamento (RTP)
reconhecido, ver
http://www.iecex.com/rtp.htm

Etapa 3a

NÃO

Etapa 1

A pessoa considera que deseja se inscrever para um Certificado
de Competências Pessoais do IECEx e quais Unidades de
Competências sejam aplicáveis

Etapa 2

A pessoa avalia os seus próprios conhecimentos, experiências e
qualificações para verificar se estes atendem os requisitos das
Unidades de Competência especificadas no Documento
Operacional IECEx OD 504 disponível gratuitamente em
http://www.iecex.com/operational.htm para as Unidades de
Competências específicas pretendidas

Etapa 3

Resultado da autoavaliação da pessoa. Se Sim e ela entende
que atende os requisitos do OD 504, prosseguir para a Etapa 4.
No caso de não então deve ser considerado um treinamento
de reciclagem, Etapa 3a

SIM

Etapa 4

6
6.1

Contactar um ou mais Organismos de Certificação do IECEx,
Relacionados em
http://www.iecex.com/directory/bodies/ExCB_persons.asp?id=5
para verificar os custos e tempos estimados

Evidências das qualificações/experiências
Qualificações gerais não específicas para atmosferas explosivas

O solicitante deve possuir uma educação técnica relevante para a inscrição. O solicitante deve
fornecer para o ExCB os documentos que demonstrem o nível da educação técnica obtida, que
normalmente consiste de Diplomas de Graduação, Certificados Acadêmicos, Profissionais e
reconhecimento de Institutos Profissionais. Estes documentos podem ser certificados emitidos por
uma organização independente ou associações tradicionais, ou pode ser um programa formal de
treinamento interno elaborado e endossado/assinado por um empregador. Cópias destes
documentos devem ser fornecidas na língua original e com traduções na língua solicitada pelo
ExCB, quando necessário e deve incluir dados detalhados de contato das organizações que
emitiram os documentos. Estes documentos devem ser verificados pelo ExCB e a confirmação de
sua validade deve ser solicitada.

6.2

Qualificações específicas para atmosferas explosivas

O solicitante deve fornecer documentos que demonstrem treinamentos formais realizados sobre os
temas e tópicos aplicáveis a atmosferas explosivas. Estes Estes documentos podem ser

IECEx 05A © IEC:2016 (PT)
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certificados emitidos por uma organização independente ou associações tradicionais, ou pode ser
um programa formal de treinamento interno elaborado e endossado/assinad o por um empregador.
Cópias destes documentos devem ser fornecidas na língua original e com traduções na língua
solicitada pelo ExCB, quando necessário e deve incluir dados detalhados de contato das
organizações que emitiram os documentos. Estes documentos devem ser verificados pelo ExCB e
a confirmação de sua validade deve ser solicitada.

6.3

Experiências de trabalho em áreas classificadas e áreas não classificadas

6.3.1 Não envolvidas com atmosferas explosivas
Um currículo resumido necessita ser fornecido em ordem cronológica, a partir da última experiência.
O currículo necessita fornecer detalhes sobre o empregador, o tipo da indústria, cargo e
responsabilidade.
Informações necessitam ser fornecidas em quantidade suficientes que permitam uma avaliação dos
conceitos esperados de uma área técnica de eletricidade/instrumentação, tal como segurança,
projeto de circuitos, controle de motores, proteção de circuitos, técnicas de instalação, etc.
As experiências de trabalho podem requerer uma restrição relativa aos tipos de produtos. Neste
caso, o currículo necessita identificar especificamente esses aspectos

6.3.2 Diretamente envolvidas com atmosferas explosivas
Um currículo necessita ser fornecido em ordem cronológica, a partir da última exper iência.
É importante que informações suficientes sejam fornecidas, identificando eplo menos:


Empregador e tipo de indústria



Cargo e responsabilidade dentro destas organizações



Tipos de proteção utilizados



Normas e Códigos de Práticas utilizados



Procedimentos e diretrizes para trabalho seguro



Atividades executadas
o

Classificação de áreas

o

Projeto e instalação de circuitos

o

Seleção de equipamentos

o

Instalação de equipamentos

o

Inspeção e manutenção de equipamentos

o

Teste e comissionamento de equipamentos

o

Reparo de equipamentos

A experiência de trabalho pode requerer uma restrição relativa aos tipos de produtos ou outros
aspectos. Neste caso o currículo necessita identificar especificamente estes aspectos.

6.4

Validação

A validação das experiências de trabalho pode ser f ornecida por proponentes/apoiadores que
tenham trabalhado na indústria e são também capazes de verificar os detalhes das
experiências declaradas. Estas pessoas são geralmente empregadores. É essencial que a
verificação possa ser fornecida para aquelas áreas para as quais o solicitante deseja ser
avaliado. Para este objetivo, os detalhes de contato dos proponentes/apoiadores são
necessários para validação. O ExCB deve determinar os métodos de validação a serem
utilizados, baseado na análise das informações f ornecidas.
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7
7.1
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Formulário de inscrição
Padrão do formulário de inscrição

O solicitante deve obter uma cópia do formulário de inscrição do ExCB. O formulário de
inscrição pode estar disponível no website do ExCB na internet.

7.2

Detalhes pessoais do solicitante

O solicitante deve fornecer dados pessoais suficientes para assegurar que ele possa ser
corretamente identificado.
Devem existir evidências suficientes para demonstrar que a pessoa que realizou as atividades
é a mesma a ser identificada no CoPC (Certificado de Competência Pessoal).
Os detalhes a serem fornecidos são os seguintes:

7.2.1 Nome
O nome e o sobrenome completo devem ser fornecidos.

7.2.2 Endereço
O endereço no qual a pessoa pode ser contatada. O solicitante deve informar se este endereço
deve ser utilizado para correspondência.

7.2.3 Data de nascimento
Evidência na forma de uma certidão de nascimento ou documento oficial.

7.2.4 Telefone e email de contato
Estes devem ser utilizados para todos os contatos durante o processo de certificação (até que o
CoPC ou OFOC seja emitido). Tais informações devem ser utilizadas pelo ExCB e por qualquer
pessoa designada pelo ExCB responsável pelo processo da inscrição e não devem ser
disponibilizadas para quaisquer outras partes.

7.2.5 Fotografia
Fotografia recente em formato retrato com qualidade mínima e tamanho para passaporte deve ser
fornecida com o formulário da inscrição ou em for mato eletrônico JPG com tamanho não superior a
150x180 pixels. Esta fotografia deve ser atualizada em cada avaliação de manutenção.

7.2.6 Número de documento emitido por um departamento do governo
Por exemplo, passaporte ou carteira de motorista, com foto.

7.2.7 Endereço da empresa
Este é o local normal de trabalho na data da inscrição. O solicitante deve informar se este endereço
deve ser utilizado para correspondência.

7.2.8 Declaração
As seguintes declarações devem ser feitas por todos os solicitantes a um Certificado de
Competências Pessoais:


Eu estou ciente e familiarizado com os requisitos da Certificação de Competências Pessoais
IECEx. Caso a minha inscrição para certificação seja aceita, reconheço que tais requisitos deve m
ser cumpridos.



Eu declaro que atenderei aos requisitos existentes do Esquema de Certificação de Competências
Pessoais do IECEx, não atuarei fora do escopo da certificação e concordo em pagar todas as
despesas decorrentes da minha inscrição.



Eu não tenho nenhum processo de certificação pendente em outro ExCB.

IECEx 05A © IEC:2016 (PT)
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Eu declaro que todas as informações fornecidas nesta inscrição são verdadeiras e corretas.

7.2.9 Em nome de quem a inscrição pode ser feita?
A inscrição deve ser feita ao ExCB de escolha do solicitante, embora seja previsto ser feita com um
ExCB no país de residência. Uma lista completa dos ExCBs que participam do Esquema de CoPC
(Certificação de Competências Pessoais) pode ser encontrado no we bsite do IECEx em
www.iecex.com.

8

Recertificação

Informações atualizadas devem ser solicitadas pelo ExCB no momento de cada recertificação e,
como um mínimo, uma nova fotografia deve ser fornecida. Consultar o Documento Operacional
IECEx OD 503 para detalhes e requisitos do processo de recertificação.

9

Avaliação das competências

As informações fornecidas com a inscrição, isto é, curriculum vitae, histórico de trabalho e
certificados de educação são avaliados em conformidade com os requisitos do IECEx
especificamente em relação a conhecimentos, treinamentos e educação elétricos. Isto pode incluir
o contato com universidades ou colégios onde o solicitante obteve suas qualificações, ou os
empregadores, para verificar a autenticidade dos documentos. Em seguida desta avaliação, o ExCB
deve informar se qualquer evidência ou informação adicional é requerida, antes da avaliação final.
A avaliação deve ser realizada na linguagem acordada entre o solicitante e o ExCB.
O método de avaliação depende da Unidade de Competência para a qual o solicitante tenha se
inscrito. Isto pode envolver tanto os exames de conhecimento (provas teóricas) como os exames
de habilidades (provas práticas). Detalhes completos dos requisi tos de avaliação podem ser
discutidos com o ExCB escolhido.
Algumas Unidades de Competência requerem diferentes requisitos de avaliação para uma “pessoa
responsável” e um “executante”. Um solicitante necessita entender estas diferenças para assegurar
que o nível correto seja solicitado na inscrição.

10 Emissão do Certificado de Competências Pessoais (CoPC)
Para as pessoas que atendam aos requisitos do Esquema de Certificação de Competências
Pessoais do IECEx, o ExCB deve emitir um Certificado de Competências Pessoais (CoPC) ou um
Certificado de Orientação nas Instalações Ex (EFOC), com a clara indicação de quaisquer
limitações de escopo. O ExCB deve manter a propriedade do CoPC ou EFOC.
O CoPC deve ser emitido pelo ExCB, por meio do website do IECEx, pelo sist ema de certificados
on-line, juntamente com um cartão de identificação (ID). Uma cópia impressa e assinada do CoPC
ou EFOC é disponibilizada pelo ExCB emissor. O CoPC ou EFOC deve ser aprovado e autorizado
pela pessoa responsável do ExCB.
Pessoas competentes Ex que tiverem obtido e mantido um CoPC para os serviços que eles
fornecem são solicitados a indicar o número de referência do CoPC do IECEx próxima de sua
assinatura em relatórios e declarações, assegurando que não haja interpretação indevida do
escopo da certificação.
A utilização indevida de Certificados do IECEx e de Marcas e Logotipos do IECEx em
publicações, catálogos, etc. deve ser sujeito às devidas ações corretivas, tais como a
suspensão ou o cancelamento dos certificados. Detalhes de má utiliza ção devem ser
publicados e, se necessário, ações legais devem ser tomadas.
O ExCB emissor do CoPC deve possuir requisitos adicionais para a utilização do CoPC e
logotipo. O detentor do CoPC deve concordar com estas condições.
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O CoPC é válido somente para o escopo de trabalho indicados e para o período de três anos
após a recertificação tiver sido emitida.

11 Suspensão e cancelamento
Um CoPC ou EFOC pode ser suspenso ou cancelado pelo ExCB emissor nos seguintes casos:


não pagamento continuado das taxas,



falha no cumprimento dos requisitos de avaliação de acompanhamento,



o CoPC ou o Relatório de Avaliação da Competência Pessoal (PCAR) tenha sido emitido
com erro,



o solicitante solicita o cancelamento,



ele for utilizado de um modo inadequado, ou



a Pessoa Competente Ex não mais atende aos requisitos do sistema IECEx.

O ExCB é solicitado a fornecer a devida notícia para a Pessoa Competente Ex de qualquer tal
suspensão ou cancelamento e informar o(s) motivo(s).
Quando um CoPC ou EFOC for suspenso ou cancelado, a Pessoa Competente Ex não mais deve
indicar a si mesma como “Certificado IECEx”, ou utilizar o CoPC ou EFOC. Os trabalhos ou serviços
fornecidos antes da suspensão ou cancelamento do CoPC ou EFOC não são afetados, exceto que
a Pessoa Competente Ex é responsável pela determinação das ações necessárias, se existirem,
por quaisquer trabalhos ou serviços fornecidos anteriormente, que tenham resultado na suspensão
ou cancelamento do CoPC ou EFOC.

12 Recertificação
Um CoPC é válido por cinco anos e é de responsabilidade da Pessoa Competente Ex assegurar
que seu CoPC continua válido. Uma inscrição deve ser feita com o ExCB que tenha emitido o CoPC
original pelo menos 3 meses antes da expiração da data, de forma que uma reavaliação possa ser
realizada a tempo. Neste momento o solicitante necessita considerar se ele deseja ser avaliado
com relação a quaisquer outras Unidades de Competência.
Para a recertificação, o solicitante deve apresentar evidências de quaisquer qualificações
adicionais obtidos, bem como registros dos trabalhos e atividades realizadas desde a última
avaliação, de forma similar com a informação indicada em 5.2. As evidências apresentadas
necessitam ser validadas pelo empregador ou por alguém que o tenha contratado para este tip o de
trabalho.
O ExCB deve avaliar as informações juntamente com os dados obtidos durante qualquer intervalo
de tempo entre uma vista de avaliação/reavaliação que tenha sido realizada, de forma a considerar
se as áreas originais e níveis de competência ten ham sido mantidos e, desta forma, assegurar a
revalidação do CoPC.
Se o ExCB considerar que as informações disponíveis sejam insuficientes, este deve informar o
solicitante e requerer informações adicionais para embasar a inscrição. Se estas informações
adicionais não forem fornecidas ou se não forem adequadas , o ExCB deve decidir se as validações
das unidades individuais de competência não devem ser renovadas e ele deve informar o solicitante
desta decisão. Neste caso, nenhuma reavaliação é feita e o certificado não é revalidado.
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13 Apelação
A apelação pode ser iniciada pelo solicitante ou pela Pessoa Competente Ex quando um ExCB
tenha considerado que a inscrição, análise ou reavaliaçã o não tenha demonstrado um nível
aceitável de competência ou da manutenção da competência em um ou mais unidades.
Em primeira instância qualquer reclamação ou apelação necessita ser direcionada para o ExCB
e se esta não puder ser resolvida, então esta pode ser encaminhada para o processo de
reclamações e apelações do IECEx 05.
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14 Exemplos típicos de Unidades de Competência a serem obtidas
Dependendo do cargo, trabalho ou função do solicitante, diferentes Unidades de Competência
são mais apropriadas ou aplicáveis.
É apresentado A seguir um exemplo de uma lista típica de cargos ou funções encontradas na
indústria Ex, associadas com as Unidades de Competências recomendadas, embora
permaneça sob responsabilidade do solicitante determinar as Unidades de Competên cias
requeridas, de acordo com o seu atual cargo , trabalho ou função.
Cargo/trabalho/função

Unidades de Competências sugeridas

Executantes de serviços Unidade Ex 000
nas instalações,
gerências gerais,
pessoal da área de
vendas

Conhecimentos e percepções básicas para adentrar em
uma instalação contendo áreas classificadas

Gerente da Planta

Unidade Ex 001

Aplicação dos princípios básicos de segurança em
atmosferas explosivas

Gerente de Segurança

Unidade Ex 001

Aplicação dos princípios básicos de segurança em
atmosferas explosivas

Unidade Ex 002

Elaboração de classificação de áreas

Unidade Ex 001

Aplicação dos princípios básicos de segurança em
atmosferas explosivas

Unidade Ex 003

Instalação de equipamentos com tipos de proteção e
respectivos sistemas de fiação

Unidade Ex 004

Manutenção de equipamentos em atmosferas explosivas

Unidade Ex 008

Execução de inspeções detalhadas de equipamentos ou
instalações elétricas em, ou associadas a atmosferas
explosivas

Unidade Ex 001

Aplicação dos princípios básicos de segurança em
atmosferas explosivas

Unidade Ex 003

Instalação de equipamentos com tipos de proteção e
respectivos sistemas de fiação

Supervisor da área
(Elétrica ou
Instrumentação)

Técnico
(Elétrica ou
Instrumentação)

Manutenção de equipamentos em atmosferas explosivas
Unidade Ex 004
Unidade Ex 007

Execução de inspeções visuais e apuradas de
equipamentos e instalações em, ou associadas a
atmosferas explosivas
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Anexo A
Exemplo de um CoPC
(Certificado de Competências Pessoais)
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Anexo B
Exemplo de um cartão de identificação (Wallet Card ID)

A Figura a seguir é um exemplo de um cartão de identificação, mostrando as vistas de frente
e de verso.
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Anexo C
Exemplo de um EFOC
(Certificado de Orientação nas Instalações Ex)

