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pessoas e meios técnicos - neste artigo explicamos, de forma resumida, em que

A

certificação de pessoas é um processo de reconhecimento formal de que um cidadão dispõe das competências necessárias para o exercício
profissional em determinado ramo de atividade. O
Sistema EBI de Certificação de Pessoas (SCP - EBI)
avalia conhecimentos e habilidades, a fim de reconhecer e certificar as competências do trabalhador.
A certificação dos funcionários proporciona maior
credibilidade e competitividade às empresas, possibilitando a inserção dos profissionais num mercado
cada vez mais seletivo e exigente no que se refere à
qualificação. Neste processo, são seguidos procedimentos de acordo com várias normas de certificação Internacionais, tais como ISO17024 e ISO9001 de
qualidade, que permitem cumprir os altos níveis de
exigência que os mercados europeus de trabalho
requerem.
Foram aplicadas várias normas de qualidade para o
desenvolvimento do referencial específico de certificação EBI/461 MV-BER e que reforçam a verificação
e validação das competências técnico-profissionais
do formando, através da realização de um exame
de avaliação.
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Mecânico auto de manutenção preconizada
Mecânico especialista de marca certificado
Rececionista auto de manutenção programada
Auditor de SiGMA norma MV-BER
Pintor de automóveis
Chapeiro automóvel
Eletricista automóvel
Montador de pneus

No processo de certificação, o candidato realiza provas escritas e práticas, de avaliação do desempenho
profissional, para comprovar sua competência na
atividade que exerce, conforme as normas europeias
EN ISO e normas de competência elaboradas pela
EBI, sendo a formação ministrada certificada pela
DGERT. A solicitação de inscrição pode ser feita pela
Internet, no site do Sistema EBI de Certificação de
Pessoas (SCP), em www.ebi.pt/certificacao. Ou diretamente no Centro de Exames para Certificação
(CEC) STEAM Lisboa. 


PORQUE É IMPORTANTE TER CERTIFICAÇÃO?
A certificação de pessoas reconhece o “saber fa
zer” do trabalhador para uma área específica de
conhecimento, sem especial relevância de onde
essas competências foram adquiridas: na escola,
em cursos profissionalizantes ou pela própria ex
periência de vida. Esse é um importante passo para
o desenvolvimento profissional e pessoal, ampliando
as oportunidades no mercado de trabalho.
Se tem ou conhece alguém que tenha reconhecida
experiência profissional em determinada área, mas
não dispõe de nenhuma certificação, a EBI pode
ajudá-lo na obtenção de reconhecimento público
da sua competência. A EBI i&D está habilitada para
realizar formação e exames de certificação de pessoas
nas seguintes profissões:
www.jornaldasoficinas.com
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