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1. Condições para a Certificação
O candidato à certificação de Qualificação de Soldador discriminada no Manual de Certificação de
Pessoas EQSMOCP deve declarar no Formulário de Candidatura EQSOCPIP01, que leu,
compreendeu e aceitou os requisitos do Esquema de Certificação e documentos específicos
aplicáveis.

2. Condições para a Pessoa Certificada
Após obter a certificação a Pessoa Certificada deve comprometer-se a:
- Cumprir com as regras aplicáveis estabelecidas no Manual de Certificação de Pessoas da EQS
CERT/OCP;
- Fazer uso da certificação apenas para o âmbito concedido;
- Não utilizar a certificação de forma a comprometer a reputação da EQS CERT/OCP, nem fazer
qualquer alegação relativamente à certificação, que a EQS CERT/OCP considere enganadora ou
não autorizada;
- Cessar o uso de qualquer referência à certificação que contenha qualquer menção à EQS
CERT/OCP, após uma suspensão ou anulação da certificação e devolver quaisquer certificados
emitidos pela EQS CERT/OCP;
- Não utilizar o certificado de forma enganosa;
- Informar imediatamente a EQS CERT/OCP de qualquer incapacidade que afete os requisitos de
certificação;
- Atualizar os dados pessoais junto da EQS CERT/OCP.

3. Utilização do Certificado
A emissão de um certificado pela EQS CERT/OCP atesta que a pessoa certificada demonstrou
competência para realizar determinada tarefa, avaliada de acordo com os requisitos específicos,
aplicáveis ao esquema de certificação em questão. Não deve ser dada qualquer outra
interpretação que não a descrita anteriormente.
Os indivíduos detentores de certificados emitidos pela EQS CERT/OCP, não devem fazer uso ou
referência

à

certificação,

de

modo

considerado

fraudulento

ou

desrespeitador.

O

comprometimento da reputação do organismo de certificação pode dar origem à anulação de
todos os certificados emitidos em nome desse indivíduo e impedir o acesso a qualquer tipo de
atividade no âmbito da certificação de pessoas.
Os certificados devem ser conservados em local seguro. Qualquer suspeita de falsificação deve
ser de imediato reportada à EQS CERT/OCP, assim como a perda ou roubo dos mesmos.
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