
 

 

 

 

 

 

  

Nova Certificação para 

Engenheiros e Tecnólogos Especialistas em 

Soldagem 

Em parceria com a PETROBRAS, por meio de seu órgão ETM-CORP/ST/SEQUI-ETCM, a 

FBTS informa que a partir de abril de 2014 estará programando os exames de 

Qualificação para aqueles que desejam se certificar como Engenheiro Especialista em 

Soldagem ou Tecnólogo Especialista em Soldagem.   

 

Os requisitos e critérios de qualificação e certificação foram definidos por uma comissão 

técnica formada por profissionais da área de soldagem e encontram-se estabelecidos na 

norma FBTS N-007 – Critérios para a Qualificação e Certificação de Engenheiro 

Especialista em Soldagem e Tecnólogo em Soldagem, disponibilizada nesta 

página. Clique aqui. 

 

Período - A partir de abril de 2014. 

Documentação 

Para se candidatar, o profissional deve encaminhar à FBTS, os seguintes documentos: 

• Comprovante de escolaridade (graduação e pós graduação);  

• Atestado médico de acuidade visual recente (até 30 dias anteriores a data 
de postagem dos documentos ou da data de  entrega na secretaria do 
DCQ); 

• Cópia de documento de identidade; 

• Documento que comprove 01 (um) ano de experiência profissional em 
atividades relativas à soldagem em pelo menos uma das seguintes áreas: 
Produção, Fabricação, Construção e Montagem; e Pesquisa e Desenvolvimento 
(cópia da carteira de trabalho contrato de autônomo e declaração)   

• Termo de Compromisso e Termo de Conduta e Ética assinados pelo 
candidato; 

• Formulário de Solicitação de Exame de Qualificação devidamente 
preenchido e assinado; 

• Duas fotos 3x4 e comprovante de pagamento; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pagamento 

O valor para cada módulo é de R$ 720,00 (Setecentos e vinte reais) e deve ser 
depositado no Banco Itaú. 

ITAU – Agência 0416 C/C 36.889-2 em nome da Fundação Brasileira de Tecnologia da 
Soldagem. 

Provas 

As provas de múltipla escolha dos módulos 1 a 4 serão realizadas, por meio digital, 
na FBTS – Praça da Bandeira, 291 – Praça da Bandeira – Rio de Janeiro - RJ. 

O módulo 5 (Normas Técnicas) é composto de oito estudos de caso, com respostas 
dissertativas, de todas as normas relacionadas no item 2 referências normativas e na 
tabela 1 da norma FBTS N-007.  

O candidato deve estar apto a responder estudos de caso no que tange ao assunto 
soldagem. São exemplos de assuntos relacionados à soldagem: 

 

• Saber a sistemática de utilização das normas de projeto, das normas de 
qualificação de soldadores e procedimentos de soldagem, de especificação de 
metais de base, de especificações de ensaios de corrosão, dureza, etc; 

• Interpretar os requisitos de qualificação de procedimentos de soldagem; 

• Interpretar os requisitos de qualificação de soldadores e operadores de 
soldagem; 

• Interpretar os requisitos de construção, fabricação e montagem; 

• Interpretar os requisitos de tratamento térmico; 

• Interpretar os requistos referentes a ensaios não destrutivos, quanto ao tipo e a 
extensão dos ensaios; 

• Verificar por comparação de documentação, se o metal de base está correto. 

 

Para a correção dos estudos de caso são utilizados dois critérios: a precisão da 
resposta e a precisão da itemização (caminho nas normas) para chegar ao resultado. 
A prova é com consulta sendo todo o material disponibilizado pelo centro de exames. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Calendário das provas  

• 14/04 - módulos 1 e 2 
• 02/06 - módulos 1,2 e 3 
• 08/09 - módulos 1,2,3 e  4 
• 10/11 - módulos 1,2,3,4 e 5  

 

Certificação 

Após  aprovação  no  exame,  o  candidato  recebe  um  certificado  do  órgão  
certificador,  válido  por  60  meses,  não prorrogáveis.  

O candidato aprovado estará apto a trabalhar em tod as as normas.  

 

Confirmação 

Após análise e cadastramento da documentação recebida, a FBTS entrará em contato 
informando o dia e horário agendados. Para maiores informações solicitamos entrar 
em contato com a FBTS através do e-mail dcq@fbts.org.br ,tel: 21-2515-7168. 

Formulários 

Em anexo disponibilizamos os formulários necessários para serem enviados junto a 
documentação solicitada. 

Informações 

E-mail: dcq@fbts.org.br  

Contato : Zenilda Vieira 

Tel: (21)2515-7168 


