
 
 

FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DA SOLDAGEM – FBTS 
Centro Tecnológico: Praça da Bandeira, 291 – Praça da Bandeira – RJ/RJ – CEP: 20.270-150 - Tel: (21) 2515-7150 

Formação para 
Inspetor de Soldagem Nível 2 Retificação nº1 

SOBRE A PROVA DE SELEÇÃO 
Será aplicada prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório e que constará de 
25 (vinte e cinco) questões, com 5 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta correta, de valor de 0,4 
(quatro décimos) ponto por questão, e terá pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao 
máximo de 10 (dez) pontos. 
 
O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Respostas, que será o 
único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do Cartão de Respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas 
contidas no Cartão de Respostas. Não serão computados itens não respondidos, nem itens que contenham 
mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas. O candidato deverá, 
obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal o Cartão de Respostas, devidamente assinado no 
local indicado;bem como o Caderno de Questões. Serão de inteira responsabilidade do candidato os 
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão de Respostas. Serão consideradas 
marcações incorretas as que estiverem em desacordo com o Cartão de Respostas, tais como: dupla 
marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente. Não 
será permitido que as marcações no Cartão de Respostas sejam feitas por outras pessoas. O candidato não 
deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão de Respostas. No dia 
da realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da prova e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou aos critérios de avaliação, 
sendo que é dever do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 
 
O conteúdo da prova de seleção é: Atribuições do Inspetor de Soldagem, Terminologia, Simbologia, 
Processos de Soldagem, Consumíveis de Soldagem, Metalurgia da Soldagem, Controle de Deformações, 
Metais de Base, Ensaios Mecânicos, Ensaios não Destrutivos, Qualificação, Instrumental e Técnicas de 
Medidas, Documentos Técnicos e Proteção na Soldagem. 
 
SOBRE AS VAGAS 
Serão disponibilizadas 35 vagas totalmente gratuitas ao público, cinco para cada turma, e que serão 
preenchidas através de uma única prova de seleção. 
 
SOBRE O CRITÉRIO DE DESEMPATE 
O critério de desempate será pela idade (dia, mês e ano) considerando o(a) candidato(a) de mais idade. 
Lembramos que a pontuação mínima encontra-se no Edital. 


