Formação para
Inspetor de Soldagem Nível 2
SOBRE A SELEÇÃO & INSCRIÇÃO
A seleção para os cursos de Formação para Inspetor de Soldagem Nível 2 será constituída de avaliação da
qualificação técnica dos(as) candidatos(as),
candidatos
representada por conhecimentos aferidos por meio da
aplicação de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Para inscrever-se,
se, todo(a) candidato(a) deverá ter o seu próprio número do Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), que deverá ser informado no ato da inscrição.
Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer os requisitos exigidos para participar dos
Cursos de Formação para Inspetor de Soldagem Nível 2.
Será
admitida
a
inscrição
ão
somente
via
internet,
pelo
endereço
eletrônico:
www.fbts.org.br/Home/ProvaSelecao2015
/ProvaSelecao2015, solicitada no período entre às 10:30h do dia 11/01/2016 e
17:00h do dia 04/02/2016,, observado o horário oficial de Brasília/DF.
A FBTS não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados.
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição obrigatoriamente
obrigatoriamente por intermédio do boleto
bancário gerado após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.
on
O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas Casas Lotéricas, Correios e
Correspondentes Bancários, obedecendo aos critérios estabelecidos em cada um destes.
O valor da taxa de inscrição é de R$15,00
R$1
(quinze Reais).
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 04/02/2016 (Último Dia do Pagamento da
Taxa de Inscrição).
As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.
Caso ocorra problema na impressão do boleto, o candidato poderá emitir a 2ª via, opção disponível na
página da FBTS,, bastando para isso clicar em “Educação
ão e Treinamento”>”2ª via do boleto” e informar o
número do seu CPF.. Não será aceita outra forma de pagamento diferente da descrita, nem mesmo
depósito bancário.
O simples recolhimento da Taxa de Inscrição na agência bancária não significa que a inscrição no processo
de seleção tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do recebimento do crédito do
pagamento pela Instituição Bancária.
Bancária
to depósito em conta corrente, em espécie, transferência eletrônica ou cheque ou
Não será aceito
agendamento de pagamento.
Caberá aos candidatos acompanhar através da página eletrônica da FBTS,
FB , onde realizou a inscrição, a
confirmação do processamento do seu boleto, cujo prazo máximo previsto é de 72 (setenta e duas) horas
úteis após a data do pagamento em dias úteis, se o mesmo foi creditado corretamente. No caso de
constatar que sua inscrição e nome NÃO CONSTAM NA Relação De Inscrições Confirmadas,
Confirmadas o mesmo
deverá, imediatamente,
atamente, encaminhar um e-mail
e
para helena.costa@fbts.org.br,
.org.br, informando seus dados
(CPF, nome completo e número de inscrição) e anexando cópia do comprovante de pagamento. O
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candidato será informado da alteração ou não em até 72 (setenta e duas) horas úteis
úte após o envio do email, quando será comunicado
ado por e-mail
e
sobre a situação.
Havendo mais de uma inscrição pelo(a)
pelo mesmo(a) candidato(a),, prevalecerá pelo cadastro mais recente.
Qualquer declaração falsa ou inexata ou a impossibilidade de atendimento a todas as condições já
enumeradas, implicará o cancelamento da inscrição e a nulidade de todos os atos dela decorrentes, mesmo
que classificado(a) na prova de seleção.
A não integralização dos procedimentos de inscrição invalidará a inscrição do(a)
do candidato(a).
candidato
Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a FBTS disponibilizará atendimento com
acesso à Internet, em seu Centro Tecnológico, localizado na Praça da Bandeira, 291 – Praça da Bandeira,
iniciando às 10:30h do dia 11/01/201
/2016 até às 16h, do dia 04/02/2016,, somente nos dias úteis,
úteis no horário
de 10:30h às 16h.
O(A) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento do horário ou do local de realização da prova como
justificativa de sua ausência. O não comparecimento a prova, qualquer
qualquer seja o motivo, será considerado
como desistência do(a) candidato(a) e resultará na eliminação deste processo seletivo.
SOBRE AS VAGAS
Serão disponibilizadas cinco vagas totalmente gratuitas ao público e que serão preenchidas através de uma
prova de seleção.
REQUISITOS EXIGIDOS
O(A) candidato(a) à bolsa deverá atender os critérios mínimos de escolaridade de nível médio completo e
conhecimento de inglês técnico.
O(A) candidato(a) à bolsa deverá obter desempenho
desempenho satisfatório em prova de seleção devendo alcançar
nota igual ou superior a 7 (sete),, em escala de 0 a 10, em prova de vinte e cinco questões de múltipla
escolha, com assuntos pertinentes a soldagem.
SOBRE A PROVA DE SELEÇÃO
A prova de seleção será
rá realizada no Centro Tecnológico da FBTS, localizado na Praça da Bandeira, 291 –
Praça da Bandeira – Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/02/2016, às 14:00h, com duração de uma hora e trinta
minutos.
O(A)
A) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para prestar a prova, munido de caneta
esferográfica de tinta indelével preta ou azul e de documento oficial e original de identidade,
identidade devendo
chegar com antecedência de 20 (vinte) minutos do horário estabelecido
estabelecido para o início da prova.
Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex(ex
Ministérios Militares), pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Polícias Militares e
pelos órgãos
gãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; carteiras
funcionais da Defensoria Pública, do Ministério Público e Magistratura; carteiras expedidas por órgão
público que, por Lei Federal, valem como identidade; e Carteira
Carteira Nacional de Habilitação.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação
do(a) candidato(a) e de sua assinatura.
O(A) candidato(a) que não apresentar documento oficial e original de identidade não
nã realizará a prova.
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Caso o(a) candidato(a) esteja impossibilitado de apresentar documento oficial e original de identidade, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que comprove o registro do fato em órgão
policial, expedido no máximo
ximo em 30 (trinta) dias, sendo o candidato submetido à identificação especial.
O(A) candidato(a) terá um prazo de 05 (cinco) dias para voltar ao local definido no momento da
identificação especial para apresentar um novo documento oficial e original com foto,
f
sob pena de não
apresentando no prazo ser eliminado da seleção de bolsas.
Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para a prova. O não comparecimento, qualquer que
seja a alegação, acarretará a eliminação automática do candidato.
É vedado ao(a)
a) candidato(a) prestar as provas fora do local, data e horário pré-determinados
pré
pela
organização do processo seletivo de bolsas.
Não será permitido ao(a) candidato(a) entrar no local de realização da prova após às 13:40h.
ato(a) entrar na sala de prova portando (carregando consigo, levando ou
Não será permitido ao(a) candidato(a)
conduzindo) armas ou aparelhos eletrônicos (mp3 ou mp4, telefone celular (mesmo que desligados ou
mesmo sem a fonte de energia), qualquer tipo de relógio com mostrador digital, pager, agenda eletrônica,
notebook, palm top, smartphone, tablet (ipad, etc.), receptor, gravador, tocador de música (ipod, etc.),
fone de ouvido, pen drive, máquina fotográfica, etc.). Caso o(a) candidato(a) leve alguma arma e/ou algum
aparelho eletrônico, estes deverão ser entregues à Coordenação e somente serão devolvidos ao final da
prova. No caso do(a) candidato(a) ter autorização de portar arma, este(a) deverá procurar a coordenação
para deixar sob custodia, devendo este(a) ser responsável por desmuniciá-la
desmuniciá e colocar em envelope de
segurança que ficará na sala de coordenação até o final da prova do(a) candidato(a). O descumprimento
deste item implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
A FBTS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
Após assinar a Lista de Presença na sala de prova, o(a) candidato(a) receberá do fiscal a Folha Resposta.
O(A) candidato(a) deverá conferir
onferir as informações contidas na Folha Resposta e assinar seu nome em local
apropriado.
Caso o(a) candidato(a) identifique erros durante a conferência das informações contidas na Folha Resposta,
estes devem ser informados ao fiscal de sala, que procederá
procederá na anotação em campo próprio na Ata de Sala.
O(a) candidato(a) deverá utilizar caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul, para as respostas da
prova de seleção. Não será admitido o preenchimento da Folha Resposta, a lápis ou caneta de cores
diferentes das cores azul ou preta.
O(a) candidato(a) deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul, as
respostas da prova de seleção para a Folha Resposta,
ta, que será o único documento válido para a correção.
Em hipótese alguma haverá substituição da Folha Resposta da prova de seleção por erro do candidato.
Por motivo de segurança os procedimentos a seguir serão adotados:
a) após ser identificado(a),, nenhum candidato(a)
candidato poderá retirar-se
se da sala de prova ou do local de espera,
sem autorização e acompanhamento da fiscalização;
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b) somente depois de decorrida quarenta minutos do início das provas, o(a) candidato poderá entregar a
Folha Resposta e a prova de seleção e retirar-se
retir se da sala de prova. O(A) candidato(a) que insistir em sair da
sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência, declarando sua
desistência do processo de seleção, que será lavrado pelo Coordenador do local, sendo eliminado
elimin
por
desistência do processo de seleção;
c) ao(a) candidato(a) não será permitido levar a prova de seleção, pois será disponibilizado um exemplar da
mesma no endereço eletrônico http://www.fbts.org.br, no dia seguinte à realização da prova, bem como o
gabarito oficial;
d) ao terminar as provas o(a) candidato(a) entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, a prova de seleção
e a Folha Resposta, solicitando a devolução do seu documento de identidade, que se encontra em poder do
fiscal de sala, porém sempre
empre visível, desde o momento do seu ingresso na sala;
e) os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do
recinto.
Será eliminado do processo de seleção o(a) candidato(a) que:
a) chegar ao local de prova após
pós às 13:40h, ou realizar as provas em local diferente do designado;
b) durante a realização das provas, for surpreendido(a) em comunicação com outro candidato(a) ou pessoa
não autorizada;
c) for surpreendido(a) durante o período de realização de sua prova
prova portando, (carregando consigo,
levando ou conduzindo) armas ou aparelhos eletrônicos (mp3 ou mp4, telefone celular, qualquer tipo de
relógio com mostrador digital, bip, agenda eletrônica, notebook, palm top, smart phone, tablet, receptor,
gravador, máquina
uina fotográfica, etc), quer seja, na sala de prova ou nas dependências do seu local de prova;
d) utilizar-se
se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, pagers, telefones celulares,
smart phone, tablet, notebook ou qualquer tipo de consulta durante o período de realização de sua prova,
quer seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de prova;
e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que proceder de forma a perturbar a
ordem e a tranquilidade necessária à realização da prova;
g) não realizar as provas, ausentar-se
ausentar se da sala de prova sem justificativa ou sem autorização, após ter
assinado a Lista de Presença, portando ou não, a Folha Resposta;
h) não devolver a prova de seleção e a Folha Resposta;
Resposta
i) deixar de assinar a Lista de Presença;
j) não atender às determinações deste
este documento.
documento
Resultado
A lista com os(as) nomes dos(as) candidatos(as)
candidatos
classificados(as) estará disponível no site da FBTS após 48
(quarenta e oito) horas de realização da prova de seleção. Somente os(as)
os
cincos primeiros(as)
primeiros
serão
chamados(as) e em caso de desistência ou não atendimento aos requisitos exigidos,
exigidos os(as) candidatos(as)
subsequentes
ntes serão convocados(as).
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SOBRE OS CURSOS
Datas e local
Os Cursos de Formação para Inspetor de Soldagem Nível 2 acontecem de segunda-feira
segunda
a sexta-feira, de
8:30h às 17:30h, durante todo o ano de 2016.
2016
A realização do curso será no Centro Tecnológico da FBTS, localizado na Praça da Bandeira, 291 – Praça da
Bandeira – Rio de Janeiro/RJ.
Matrícula
Os(As) candidatos(as) selecionados(as) serão comunicados por e-mail
mail para realização da matrícula,
matrícula no
horário de 10:00h
:00h às 16:00h, de posse da seguinte documentação:
documentaç
- 1 foto 3x4
- Cópia do histórico escolar do Ensino Médio
- Cópia do comprovante de CPF, RG ou carteira de habilitação
- Cópia do comprovante de residência (em nome do próprio ou do responsável)

Objetivo do Curso:: Oferecer formação aos interessados que desejam atuar em obras, que utilizam a
soldagem como processo de fabricação e montagem e principalmente preparar para a qualificação no
Sistema Nacional de Qualificação e Certificação – SNQC, de acordo com a norma NBR
N
14842. Para o
Inspetor Nível 2, o curso também proporciona o contato direto com as normas de projetos, equipamentos
e normas de qualificação de procedimento de soldagem e soldadores, através
através de vários estudos de casos.
Qual a diferença entre Nível 1 e Nível 2?
2
O Inspetor de Soldagem Nível 1 é um profissional que atua diretamente na obra executando o controle e
acompanhamento da junta soldada, antes, durante e depois da soldagem, baseado nos parâmetros
estabelecidos nas instruções de execução e inspeção
inspeção de soldagem, enquanto o Inspetor de Soldagem Nível
2, além das atribuições do Inspetor Nível 1, é o profissional responsável pela elaboração das instruções de
soldagem, assim como, pela qualificação de procedimentos de soldagem e de soldadores.
Público alvo:
Todos os interessados na união de materiais por soldagem. A experiência comprovada em carteira ou em
contrato não é exigência para realização do curso.
Carga horária: 190 horas
ras para Nível 1 e 48h para Complementação para Nível 2.
so é composto de 14 disciplinas teóricas, e seis práticas (Nível 1) e cinco disciplinas (Nível
Conteúdo: O curso
2) assim divididos:
Nível 1
Disciplinas Teóricas
Atribuições de Inspetor de Soldagem; Terminologia de Soldagem; Documentos Técnicos; Ensaios
Mecânicos; Simbologia
ia da Soldagem; Ensaios Não Destrutivos; Consumíveis de Soldagem;
Acompanhamento de Soldagem, Qualificação; Processos de Soldagem; Instrumental e Técnicas de
Medidas; Metalurgia da Soldagem; Controle de Deformações; Proteção na Soldagem; Metais de Base
Disciplinas Práticas
Tratamento Térmico de Juntas Soldadas; Documentos Técnicos; Consumíveis e Estufas; Dureza; Visual
Dimensional;
nal; Acompanhamento de Soldagem.
Nível 2
Consumíveis II; Documentos Técnicos II; Qualificações II; Normas.
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Observações Importantes:
Após o curso, para obter a certificação, o aluno precisa atender aos requisitos mínimos estabelecidos na
Norma NBR 14842 que define os Critérios para a Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem.
Essas informações podem ser encontradas no GUIA DO CANDIDATO,, disponível em nosso site.
Em caso de desistência durante o curso o(a) aluno(a) bolsista não poderá retornar em qualquer outra
turma.
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