
  

 

 

CENTRO DE EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 

 

 

 

 

Prezado Candidato 
 
É com grande satisfação que estamos te recebendo para prestar o exame de Certificação / Recertificação para 
Inspetor de Pintura Industrial.  
 
Para que tenha uma maior margem de segurança quanto ao cumprimento de horário, solicitamos que se apresente 
com pelo menos 30 minutos de antecedência em relação ao horário de seu agendamento. 
 
Ao chegar, encaminhe-se à recepção do prédio. O atendente irá identificá-lo e, após a assinatura na lista, autorizar 
sua subida até o 5º andar onde o CEQ/INT se localiza. Na porta de entrada da sala, toque o interfone e aguarde a 
liberação de entrada. 
Ao entrar na área de exames, o candidato deverá se identificar com documentos oficiais de identificação com foto, 
onde constem os mesmos números de RG e CPF apresentados a ABRACO para cadastro e assinar lista de presença.   
Será disponibilizado um local onde todos os seus pertences sejam guardados.  
 
Visando manter a segurança do CEQ/INT, não é permitida a entrada na área de exames com canetas, lápis ou 
lapiseiras, calculadoras, borracha, régua, relógio, qualquer tipo de equipamento eletrônico que reproduza som, 
imagem e/ou dados, lupa, imã, chaveiros, anéis, cordões, pulseiras ou outro adorno, celulares (estes devem ser 
guardados, completamente desligados, inclusive quanto a alarmes e agendas), cigarro e qualquer tipo de acendedor 
(fósforo ou isqueiro). 
 
Todo material necessário para executar cada uma das provas agendadas será fornecido pelo CEQ/INT. Assim sendo, É 
TERMINANTE E EXPRESSAMENTE PROIBIDO QUE SE LEVE OU PORTE QUALQUER OBJETO OU MATERIAL PARA A ÁREA 
DE EXAMES QUE SEJA DE USO PESSOAL OU PROPRIEDADE.  
 
Tão importante quanto à identificação, é necessário que se atente para o uso de vestimentas adequadas para prestar 
os exames. Assim sendo, só será permitida a entrada na área de exames com: 
 

− CALÇA COMPRIDA; 

− CALÇADO FECHADO (ex.: tênis, sapatos, botas, sapatenis, sapatilhas); 

− CAMISA / BLUSA DE MALHA OU COM MANGAS (curtas ou compridas) - Não será permitido o uso de camisas / 
blusas sem manga do tipo camiseta. É permitido o uso de casacos ou blusões. A área de exames do CEQ/INT é 
climatizada; 

− EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s) – o CEQ/INT irá disponibilizar o seu uso, quando necessário e 
for solicitado pelo candidato. 

 
É importante que leia antecipadamente as instruções aos candidatos para realização de cada uma das provas 
aplicadas no CEQ/INT. Essas instruções estão localizadas no site da ABRACO e são de grande contribuição e ajuda 
para que se realize uma boa prova. 
 
Nossa missão é te proporcionar as melhores condições de conforto e segurança para que possa ser realizado um 
bom exame e que o êxito seja alcançado. 
 
BOA SORTE EM SEU EXAME!  
 


