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Através desse edital, o Instituto Totum torna pública as condições para inscrições para a prova de Certificação para 

Responsável de Empresa de Projeto e Instalação de Painéis Fotovoltaicos. 

 

1. Das disposições preliminares 

1.1 A Certificação para Responsável de Empresa de Projeto e Instalação de Painéis Fotovoltaicos tem como 

objetivo certificar os profissionais deste segmento com base nas normativas e legislações aplicáveis. 

1.2 São alvos da Certificação os profissionais especializados que atuam nas instalações e manutenções de Painéis 

Fotovoltaicos. 

1.3 A Certificação é oferecida em uma única modalidade e tem prazo de validade de 3 anos. 

1.4 Vencendo a data de validade da certificação, há necessidade de realização de nova prova para renovação da 

certificação.  

 

2. Dos Requisitos Exigidos 

2.1. O profissional deve possuir no mínimo graduação em nível superior, ou possuir formação como técnico 

industrial com habilitação em eletrotécnica. A idade mínima para realização da prova é 18 (dezoito) anos.  

2.2. O profissional deverá aceitar as regras da Certificação através da plataforma online de provas.  

2.3. Para aprovação na Certificação, além da aprovação no exame (prova), o profissional poderá passar por um 

processo de auditoria, conforme item 5. deste Edital.  

2.4. Para realização da prova, o profissional será responsável pelos equipamentos eletrônicos utilizados, sendo 

que o Instituto Totum recomenda: 

2.4.1. Computador com Sistema de câmera e microfone, Sistema Operacional atualizado, de preferência com 

Windows 10 ou MacOS Mojave ou superior; 

2.4.2. Navegador de internet atualizados, de preferência Google Chrome, Safari e Mozilla Firefox, nas versões 

mais atualizadas. 

 

3. Das inscrições 

3.1. A inscrição do profissional implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital e nos documentos de certificação do Instituto Totum, em relação aos quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

3.2. O Instituto Totum não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 

técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem recebimento da inscrição. 

3.3. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
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3.4. Para se candidatar à Certificação, o profissional deve iniciar o processo pelo site do Instituto Totum 

www.institutototum.com.br no link OPC – Certificação de Pessoas, ou pelo link direto 

https://www.institutototum.com.br/index.php/servicos/413-certificacao-iso17024-2.  

3.5. O profissional será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações falsas ou 

tendenciosas prestadas no formulário de inscrição. É responsabilidade também do profissional a atualização 

permanente dos seus dados cadastrais na área restrita. 

3.6. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda aos requisitos constantes deste 

edital e / ou contenha qualquer declaração falsa ou inexata, esta será cancelada para todos os fins. 

3.6.1. No momento da inscrição, o profissional deverá informar o Instituto Totum, via e-mail ou telefone, se por 

ventura for portador de necessidades especiais. Caso necessite de condições especiais para realização da prova, 

deverá informar no ato da inscrição. 

3.6.2. No momento da inscrição o profissional fará uma autodeclaração de veracidade das informações prestadas, 

e não será solicitado num primeiro momento o comprovante de algumas informações. Porém, a comprovação 

poderá ser solicitada pelo Instituto Totum a qualquer momento (antes ou após a certificação), caso seja 

considerado necessário.  

3.7. É responsabilidade do profissional a informação correta do e-mail, telefone celular e sua atualização 

quando necessário, dado que todos os alertas da Certificação são efetuados pelo Instituto Totum via e-mail 

cadastrado pelo profissional.  

3.7.1. O profissional deverá acompanhar o status de sua inscrição através de sua área restrita no site da 

certificação, informando login e senha para acesso. Constam na área restrita do profissional informações como:  

status da inscrição, status de pagamento, resultado da prova, dentre outros. A área restrita é o canal oficial do 

profissional.   

3.7.2. É de responsabilidade do profissional não divulgar para terceiros seus dados de acesso à área restrita (login 

e senha), a fim de evitar seu uso indevido.  

3.8. Após preenchimento dos dados e aceite às regras da Certificação, o profissional deverá efetuar o 

pagamento da inscrição.  

3.8.1.  Os valores da taxa de inscrição estão disponíveis para acesso público no site da Certificação 

www.institutototum.com.br no link OPC – Certificação de Pessoas, ou pelo link direto 

https://www.institutototum.com.br/index.php/servicos/413-certificacao-iso17024-2. 

3.8.2. As taxas especificadas no site da Certificação serão cobradas após preenchimento do formulário de 

inscrição, e a cada renovação.  

3.8.3. Profissionais reprovados por qualquer motivo deverão se reinscrever para uma nova prova, pagando o valor 

integral de uma nova inscrição. 

http://www.institutototum.com.br/
https://www.institutototum.com.br/index.php/servicos/413-certificacao-iso17024-2
http://www.institutototum.com.br/
https://www.institutototum.com.br/index.php/servicos/413-certificacao-iso17024-2
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3.9. Somente serão consideradas efetivadas as inscrições com pagamento comprovado pela instituição 

bancária.  

3.10. Após efetivação do pagamento da inscrição, não haverá, por qualquer motivo, cancelamento da inscrição 

ou reembolso do valor pago. 

 

4. Da liberação  

Após o pagamento ser confirmado, a prova será disponibilizada na área restrita do profissional, podendo ser 

acessada a qualquer momento. 

 

5. Da Realização da Prova 

Será disponibilizada a opção de realização da prova somente por via web com câmera. 

O profissional à Certificação deverá observar as seguintes regras para execução da prova: 

5.1. O profissional deverá informar login e senha idênticos aqueles usados na inscrição para acesso à área 

restrita e seguir as instruções da tela. 

5.2. O profissional poderá realizar a prova em qualquer dia e horário, porém somente haverá apoio do Instituto 

Totum durante o período das 8h às 17h (horário de Brasília), de 2ª a 6ª feira, no caso de ocorrência de problemas 

com o sistema. Caso o exame seja feito em outro horário, tal apoio não estará disponível. 

5.3. O tempo para realização da prova será de 90 minutos, com total de 40 questões de múltipla escolha e que 

devem ser respondidas na ordem apresentada, sendo que não será possível voltar à questão já respondida.   

5.4. Um procedimento pós exame por parte do Instituto Totum, feito por amostragem, que visa verificar a 

identidade do profissional que de fato realizou a prova, assim como seu nível de conhecimento, poderá ser 

realizado sem aviso prévio, a qualquer momento, mesmo após liberação do resultado. Nesse procedimento de 

verificação, serão usadas informações relativas à inscrição do profissional, assim como outras informações relativas 

ao exame realizado pelo profissional. Caso sejam detectadas não conformidades durante a auditoria, o Instituto 

Totum liberará o resultado do profissional como ‘reprovado por não conformidade durante a auditoria’.  

5.4.1. Configuram-se não conformidades:  

 Respostas incorretas diante dos questionamentos do Instituto Totum (baseados sempre nas questões da 

prova realizada ou dados cadastrais presentes na inscrição do profissional); 

 Evidência de ligação de liberação da prova feita por outra pessoa que não o profissional; 

 Falha na confirmação do número de IP do computador por onde realizou a prova; 

 Recusa de resposta ao auditor durante o processo de auditoria; 

 Evidência de consulta a outras pessoas durante a verificação ou consulta a conteúdo idêntico ao aplicado 

na prova; 



 
EDITAL - CERTIFICAÇÃO PARA RESPONSÁVEL DE 

EMPRESA DE PROJETO E INSTALAÇÃO DE 

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS  

 

DC.OPC.SOLAR.01 

Revisão: 04 

Data: 13/11/2020 

 

Elaborado e aprovado por: Instituto Totum 
Pág. 4 

 

 Evidência de uso de fone de ouvido durante a realização da prova; 

 Evidência de uso de telefone ou celular durante a realização da prova; 

 Evidência de uso de telefone ou celular durante a realização da prova; 

 Evidência de presença de terceiros no ambiente de prova; 

 Evidência de leitura das questões em voz alta; 

 Evidência de não liberação da webcam ou do microfone durante a realização da prova; 

 Evidência de obstrução da imagem da webcam ou Obstrução do microfone durante a realização da prova; 

 Inexistência dos números de telefone cadastrados no momento da inscrição ou impossibilidade de contato 

nos telefones cadastrados durante os 5 dias úteis posteriores à data de conclusão da prova; 

 Evidência de uso de qualquer tecla não permitida pelo sistema durante a prova (ex: printscreen ou 

qualquer outro recurso do teclado); 

 Evidência de saída da tela de prova durante sua realização; 

 Evidência de cópia, seja por escrito ou fotografada, da tela de prova de Certificação; 

 Evidência de filmagem da prova de Certificação ou projeção da tela de prova; 

 Evidência de qualquer postura durante a prova que indique irregularidade semelhante às acima listadas;  

 Evidência de incompatibilidade entre os registros de realização da prova e a possibilidade prática de 

entendimento dos enunciados e alternativas; 

 Evidência de acesso à prova já iniciada num computador por meio de outro computador (uma vez acessada 

a prova por um determinado equipamento, a prova somente pode ser finalizada no mesmo equipamento); 

 Outros motivos detectados durante a auditoria que configurem descumprimento às regras desse Edital.  

5.4.2. No caso de fraude detectada no procedimento de exame ou na auditoria pós exame, o Instituto Totum 

poderá informar a empresa da qual faz parte o profissional e/ou ao CNPJ responsável pelo pagamento (se 

for o caso) a respeito da ocorrência e o profissional.  

5.4.3. O Instituto Totum poderá, a qualquer tempo, a seu livre e exclusivo critério e mesmo que o profissional já 

tenha sido aprovado e obtido a certificação, adotar procedimentos especiais e específicos de auditoria, 

seja por suspeita de fraude ou por qualquer outro motivo, para qualquer profissional que tenha realizado 

a prova em formato remoto, como por exemplo, mas não se limitando a: auditoria em formato presencial, 

auditoria testemunhada, auditoria com uso de equipamento de imagem, auditoria por Skype, dentre 

outros métodos.   

5.4.3.1. Na hipótese de o Instituto Totum decidir pelo procedimento citado acima, o profissional será alertado da 

necessidade de contato junto ao Instituto Totum para agendamento do procedimento especial de 

auditoria e manutenção de sua certificação. O contato será feito via mensagem para o e-mail cadastrado 
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pelo profissional em seu perfil de inscrição. O Instituto Totum fornecerá um prazo de 3 (três) dias úteis 

para formalização desse contato pelo profissional, sendo que, findo esse prazo: 

i. Caso o profissional tenha formalizado o contato e o procedimento de auditoria especial tenha sido 

concluído com sucesso, sem não conformidades, o Instituto Totum encerrará o processo 

investigativo e a certificação do profissional será mantida com resultado ‘aprovada’;  

ii. Caso o profissional tenha formalizado o contato e o procedimento de auditoria especial tenha sido 

concluído, porém, com constatação de não conformidades em relação às regras desse Edital, o 

Instituto Totum encerrará o processo investigativo e a certificação do profissional terá o resultado 

alterado para ‘reprovada’, com imediata exclusão de seu CPF da base de profissionais certificados 

do Instituto Totum; 

iii. Caso o profissional não tenha formalizado o contato no prazo estipulado pelo Instituto Totum de 

3 (três) dias úteis, o procedimento será considerado pelo Instituto Totum como não atendido, e a 

certificação do profissional terá seu status alterado para ‘suspensa’, com imediata exclusão de seu 

CPF da base de profissionais certificados do Instituto Totum. Caso após esse período, no prazo de 

vigência de sua certificação (considerando o prazo de validade contratado no ato da realização da 

prova), o profissional retome o contato para agendamento do procedimento especial, o Instituto 

Totum fará o agendamento e prosseguirá na auditoria especial, podendo decidir conforme itens i. 

ou ii. acima.  

5.5. Quando for constatada, durante contato telefônico ou auditoria por imagens e sons, a falta de 

conhecimento do profissional em relação à prova ou comprovada a falta de conhecimento em relação aos próprios 

dados cadastrais, ou seja, uma falha durante a identificação positiva realizada durante o procedimento pós exame 

realizado pelo Instituto Totum, o profissional será reprovado por não conformidade durante a auditoria e deverá 

realizar uma nova inscrição mediante novo pagamento. O profissional não poderá fazer qualquer tipo de consulta 

para a realização da prova online individual, incluindo materiais, arquivos, telas de computador, internet, outras 

pessoas durante o tempo de realização do exame. O profissional não poderá copiar ou fotografar, em todo ou em 

parte, assim como deverá manter sigilo integral em relação aos enunciados e respectivas alternativas de respostas 

de todas as questões que compõem esse exame. O profissional não poderá utilizar e/ou reproduzir sob qualquer 

pretexto, por prazo indeterminado, todo ou parte das questões sob pena de cancelamento da certificação e 

proibição de realizar novos exames ofertados pelo Instituto Totum.  

5.6. Não será permitida durante as provas consulta a livros, periódicos, compêndios, revistas, ou qualquer tipo 

de material.   
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5.7. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chance para realização de uma prova não realizada no prazo de 

90 dias. Não haverá ressarcimento do valor de inscrição pago pelo profissional e não haverá prorrogação do tempo, 

por qualquer motivo. 

5.8. As questões deverão ser respondidas na ordem apresentada pelo sistema e, uma vez respondida cada 

questão por meio da escolha da alternativa escolhida, a resposta será gravada e não poderá mais ser alterada 

5.9. No caso de queda de energia e / ou de internet, a prova será interrompida e o sistema gravará as questões 

já respondidas, assim como o tempo decorrido. O profissional poderá acessar novamente a prova salva, 

obrigatoriamente usando o mesmo navegador (desde que não haja configurações pessoais do usuário no tocante 

à privacidade, com limpeza da memória cache a cada acesso; nesse caso, a prova não estará salva por conta das 

configurações do navegador do usuário). Caso expire o prazo de 90 dias para realização da prova, a prova será 

encerrada pelo sistema, e o resultado será considerado como ‘reprovado’.   

5.10. No caso de profissionais que sejam reprovados por não conformidade durante a auditoria, o profissional 

deverá realizar uma nova prova. 

5.11. Por se tratar de exames em caráter contínuo, não será fornecido gabarito com as respostas e o profissional 

ao se inscrever no processo de certificação concorda com essa regra. 

 

6. Objeto de avaliação (conteúdo da prova) 

6.1. O conteúdo da prova abrangerá, de forma ampla, questões de múltipla escolha, de acordo com os assuntos 

abaixo: 

 Aspectos Regulatórios 

 Sistemas e Fundamentos 

 Venda e Dimensionamento 

 Manutenção 

 Eng. Financeira 

 

6.1.1. As seguintes referências podem ser utilizadas pelo profissional para estudo: 

 Resolução normativa Nº 482 - ANEEL 

 Resolução normativa Nº 687 - ANEEL 

 Resolução normativa Nº 676 - ANEEL 

 Resolução normativa Nº 414 - ANEEL  

 Resolução normativa Nº 479 - ANEEL  

 Resolução normativa Nº 247 - ANEEL 

 LEI Nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996  

 LEI Nº 10.848, de 15 de março de 2004 

 Decreto Nº 5.081, de 14 de maio de 2004   

 Portaria nº 101, de 22 de março de 2016 – MME 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.081-2004?OpenDocument
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 IEC 61215 

 IEC 60904-3 

 ABNT NBR 5410  

 ABNT NBR 16274  

 ABNT NBR 10899 

 ABNT NBR 5419  

 ABNT NBR 5462 

 ABNT NBR 16690 

 NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

 NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

 PRODIST – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

 Manual de Tarifação de Energia Elétrica - MME 

 Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos – CRESESB 

 Instruções para Solicitação de Cadastramento e Habilitação Técnica com vistas à participação nos 

Leilões de Energia Elétrica – EPE 

 Datasheet Módulo Canadian Solar 

 Estudo Estratégico - Mercado Fotovoltaico de Geração Distribuída - tecnologia de módulos - Greener  

 RAMPINELLI, G. A; KRENZINGER, A. Efeito do Sombreamento em Células de uma Associação de 

Módulos Fotovoltaicos Conectados à Rede. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006. 

 PROJETOS EFICIENTES. Por que "superdimensionar "o inversor é bom?. Disponível em: 

<https://www.projetoseficientes.com.br/single-post/superdimensionar-o-inversor>.  

 Ayompe LM et al. Measured performance of a 1.72 kW rooftop grid connected photovoltaic system in 

Ireland. Energy Convers Manage (2010). Disponível em: 

<https://pubag.nal.usda.gov/catalog/964649>.  

 GREENER - estudo-estratgico-gd-2-sem-2018-final-11-setembro 

 https://www.fronius.com/pt-br/brasil/energia-solar/competencias/monitoramento-e-analise 

 Spertino, F., & Akilimali, J. S. (2009). Are Manufacturing $I$– $V$ Mismatch and Reverse Currents Key 

Factors in Large Photovoltaic Arrays? IEEE Transactions on Industrial Electronics, 56(11), 4520–

4531. doi:10.1109/tie.2009.2025712  

 Estudos da NREL sobre efeitos de microcraks na geração de energia de um módulo fotovoltaico - 

https://www.nrel.gov/pv/assets/pdfs/2015_pvmrw_04_gabor.pdf 

 Energia Solar Fotovoltaica - Conceitos e Aplicações - 2ª Ed. 2015 - Villalva,Marcelo Gradella 

 Princípio básico de funcionamento e de proteção dos inversores certificados pelo Inmetro para 

operarem conectados à rede  

 Site referência em mercado financeiro - https://www.investopedia.com/ 

 Performance Ratio – Manual (http://files.sma.de/dl/7680/Perfratio-TI-pt-11.pdf) 

 Quality factor for the PV plant" Artigo técnico disponível em: http://files.sma.de/dl/7680/Perfratio-TI-

en-11.pdf 

 

 

 

https://www.fronius.com/pt-br/brasil/energia-solar/competencias/monitoramento-e-analise
https://www.nrel.gov/pv/assets/pdfs/2015_pvmrw_04_gabor.pdf
https://www.investopedia.com/
http://files.sma.de/dl/7680/Perfratio-TI-pt-11.pdf
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7. Dos resultados das provas 

7.1. Será certificado o profissional que obtiver 70% ou mais de acerto. 

7.2. Será considerado reprovado o profissional com nota abaixo de 70% de acertos. 

7.3. Imediatamente após realização da prova, o profissional poderá conferir o status de sua certificação através 

da área restrita. Porém, o resultado de aprovação ou reprovação na prova somente é disponibilizado ao 

profissional após procedimento de auditoria, conforme item 5. 

7.4. Assim que for liberado o resultado da prova, o profissional receberá um e-mail com alerta de alteração de 

status de sua certificação, orientando o profissional para que acesse sua área restrita. O e-mail será enviado pelo 

Instituto Totum. O comunicado sempre será enviado para o e-mail cadastrado pelo profissional. A liberação do 

resultado da prova dependerá da finalização do processo de auditoria, conforme item 5. Em caso de não 

conformidade durante o processo de auditoria pós exame, o resultado do profissional poderá ser alterado de 

"aprovado" para "reprovado", e nesse caso, o certificado do profissional anteriormente liberado será cancelado. 

7.5. Os profissionais aprovados poderão ser consultados através da ferramenta de busca de CPFs certificados 

no site do Instituto Totum. 

7.6. Por motivos de segurança, nenhuma pergunta ou resposta será divulgada ao profissional.  

7.7. Os profissionais que forem amostrados para o processo de auditoria, conforme item 5. deste Edital, e 

durante as tentativas de contato pela equipe auditora do Instituto Totum não se encontrarem no local, tenham 

informado telefones de contato incorretos ou qualquer motivo relacionado a impossibilidade de contato com o 

profissional por parte da equipe auditora, ficarão com o seu resultado pendente até que se realize esse contato 

para liberação do Certificado por meio de uma auditoria telefônica. Caso o profissional não entre em contato no 

prazo de 12 meses da data da realização de sua prova, o mesmo será reprovado por “Não conclusão do processo 

completo de Certificação. “, devendo realizar uma nova prova de certificação para ter acesso ao Certificado.  

8. Da Renovação 

8.1. O profissional aprovado na Certificação que estiver com a validade de sua Certificação próxima do 

vencimento, deverá acionar os procedimentos vigentes para nova certificação caso desejar manter sua certificação 

com o Instituto Totum.  

8.2. A opção de renovação será disponibilizada ao profissional em sua área restrita com até 6 meses de 

antecedência do vencimento da Certificação. 

8.3. A renovação somente estará disponível para o mesmo tipo de Certificação inicial. 

8.4. Recomenda-se o início do processo de renovação em no máximo 1 mês antes da data de vencimento da 

Certificação, levando-se em consideração os prazos de cada etapa prevista.  
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9. Apelação (discordância dos resultados) 

9.1. O profissional que não concordar com o resultado poderá iniciar um processo de apelação no prazo 

máximo de 05 dias corridos após comunicação do resultado. Entende-se por apelação a não concordância do 

profissional em relação ao resultado da prova para a Certificação. 

9.2. Após ser informado do resultado negativo, o profissional à certificação poderá descrever sua apelação por 

e-mail, para o endereço tatiane@institutototum.com.br. A apelação deve conter, no mínimo, as seguintes 

informações: nome completo, CPF, telefone celular (com código DDD), tipo de prova realizada, motivo da 

discordância do resultado, evidências que embasem a apelação.  

9.3. A apelação será rejeitada de ofício nas seguintes situações: 

• apelação não declarada por escrito ou incompleta; 

•  motivo ou evidência declarados não esclarecedores; 

•  falta de detalhes para entrar em contato com o apelante. 

9.4. Ao receber a Apelação, o Instituto Totum fará a análise da apelação, que será decidida por pessoal não 

envolvido no processo de certificação. 

9.5. Caso a apelação seja julgada como improcedente exclusivamente com base na impertinência ou falta de 

completeza das alegações do próprio e-mail, o Instituto Totum arquivará a documentação e emitirá um e-mail ao 

profissional comunicando o resultado.  

9.6. Caso a apelação seja julgada como procedente exclusivamente com base na pertinência do próprio e-mail, 

o Instituto Totum emitirá um e-mail ao profissional comunicando o parecer e as ações para alteração do resultado 

serão devidamente tomadas. 

9.7. Caso a apelação contenha uma solicitação do profissional para acesso ao gabarito, o profissional deverá 

realizar o pagamento antecipado no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais). Nesse caso, a verificação do gabarito 

será feita por meio de sessão assistida, remota, por meio de ferramenta indicada pelo Instituto Totum (zoom, 

Skype, Meets ou similares). A data e o horário da sessão assistida serão acordados entre as Partes. Caso a apelação 

seja julgada procedente após realização da sessão assistida, o valor pago antecipadamente pelo profissional será 

ressarcido pelo Instituto Totum, mediante depósito em conta corrente indicada pelo profissional. 

9.8. Em nenhuma hipótese a sessão assistida poderá ser gravada ou fotografada pelo profissional. 

9.9. Após o prazo regulamentar para entrar com apelação, o Instituto Totum não se responsabilizará pela 

gravação da auditoria, e a apelação poderá ser julgada como improcedente por vencimento do prazo. 

9.10. Caso o profissional discorde do retorno da Apelação, o mesmo poderá abrir uma reclamação na Ouvidoria 

(através do e-mail calmeida@institutototum.com.br) em até 5 dias corridos do retorno da Apelação.  

9.11. Pela Ouvidoria, o profissional poderá solicitar uma nova avaliação pela Comissão de Certificação, enviando 

novos documentos embasando sua reclamação, se necessário. 

mailto:tatiane@institutototum.com.br
mailto:calmeida@institutototum.com.br
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9.12. Aberta a Ouvidoria, o Instituto Totum analisará toda a documentação relacionada ao caso do profissional, 

como: 

 Apelação; 

 Documentação anexada pelo profissional no processo de apelação; 

 Resultado da apelação; 

 Caso necessário, documentos comprobatórios da primeira deliberação. 

9.13. A Ouvidoria fará a análise do caso e: 

9.13.1. Se procedente, o Instituto Totum emitirá um e-mail ao profissional comunicando o parecer e seguirá com 

os procedimentos necessários em caso de novo resultado; 

9.13.2. Se improcedente, o Instituto Totum emitirá um e-mail ao profissional comunicando o parecer e que o 

resultado será mantido conforme a primeira deliberação. 

9.14. Caso o profissional abra uma reclamação via ouvidoria por ser reprovado durante a auditoria telefônica 

realizada pelo Instituto Totum após o prazo de até 20 (vinte) dias da divulgação do resultado, o Instituto Totum 

não se responsabilizará pela gravação da auditoria. 

 

10. Divulgação da Certificação 

 

10.1. O profissional que obtiver resultado positivo na prova de certificação poderá divulgar ao mercado que é 

um profissional certificado. 

10.1.1. A divulgação como profissional certificado deve ser feita através da logomarca do Instituto Totum, 

exclusiva para uso dos profissionais certificados. Para obter a logomarca de profissional certificado do Instituto 

Totum, acessar o link https://www.institutototum.com.br/index.php/paginas/423-logomarca-cpf-certificado.  

10.1.2. A logomarca do Instituto Totum para profissional certificado deverá ser utilizada no mesmo padrão de 

cores e tamanho do arquivo original.  

10.2. Caso a empresa contratante do profissional queira divulgar que é uma empresa que utiliza profissional 

certificado em seu quadro de funcionários, poderá baixar no 

site https://www.institutototum.com.br/index.php/paginas/424-logomarca-cnpj-com-profissional-certificado a 

logomarca específica para uso pela empresa.   

10.3. Para associados da ABGD, a divulgação como profissional certificado deve ser feita através da logomarca 

Unificada do Instituto Totum e da ABGD. Para obter a logomarca Unificada de profissional certificado, basta acessar 

o link https://www.institutototum.com.br/index.php/paginas/423-logomarca-cpf-certificado. 

10.4. Para associados da ABGD, a divulgação como profissional certificado pode ser feita através da logomarca 

do badge (credencial) unificada do Instituto Totum e da ABGD.  

https://www.institutototum.com.br/index.php/paginas/423-logomarca-cpf-certificado
https://www.institutototum.com.br/index.php/paginas/424-logomarca-cnpj-com-profissional-certificado
https://www.institutototum.com.br/index.php/paginas/423-logomarca-cpf-certificado
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10.5. Para obtenção do badge (credencial) de profissional certificado para uso em redes sociais (genérico ou  

badge de marca unificada Totum e ABGD), entrar em contato com tatiane@institutototum.com.br, após obtenção 

do resultado de aprovação pela área restrita. 

10.6. As regras para uso da logomarca de profissional ou empresa com profissional certificado são as seguintes:  

 A logomarca somente pode ser utilizada por profissional ativo ou empresa que possua pelo menos 1 

funcionário ativo certificado.  

 A logomarca deverá ser utilizada no mesmo padrão de cores e tamanho do arquivo original. Não é permitido 

fazer alterações gráficas na logomarca sem a concordância, por escrito, do Instituto Totum. As dimensões 

podem ser alteradas, desde que a logomarca seja mantida legível. 

 A logomarca deve ser usada apenas dentro do escopo do certificado. 

 A logomarca pode ser usada em documentos comerciais (correspondências, publicidade, etc.). 

 Não é permitido o uso da logomarca diretamente no produto tangível ou no produto embalado 

individualmente.   

 Não é permitido confundir o usuário final em relação ao escopo do certificado. 

 Não é permitido fazer uso abusivo da logomarca, incluindo declarações falsas. 

 Em caso de suspensão ou cancelamento da certificação, é obrigatória a interrupção de todo material 

publicitário que faça referência à certificação, conforme orientações do Instituto Totum. 

 O direito de uso da logomarca é concedido enquanto o Certificado estiver vigente. 

 
10.7. Caso o Instituto Totum detecte uso indevido da marca pelo profissional certificado ou pela empresa 

contratante do profissional por infração a qualquer uma das regras acima, o Instituto Totum abrirá um processo 

administrativo para apuração do problema, podendo resultar na suspensão imediata do profissional.  

 

11. Proteção de Dados Pessoais 

11.1. Para a realização da inscrição e durante a realização da prova será necessário a coleta de dados pessoais do 

profissional.  

11.2. Todos os dados pessoais coletados são utilizados para identificar as informações relevantes do profissional e 

tornar sua identificação única para fins de certificação. Os dados coletados durante a realização da prova (fotos, 

vídeos e sons) são usados única e exclusivamente para fins de realização da auditoria, identificação de fraudes, 

garantia de atendimento a todas as regras deste Edital e para que o Instituto Totum possa entrar em contato 

para renovação da certificação, sendo indispensável para a prestação do serviço. 

11.3. Aos dados pessoais coletados durante o processo de certificação e após o seu término terão acesso 

funcionários do Instituto Totum e desenvolvedores de sistema (terceirizados).  

mailto:tatiane@institutototum.com.br
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11.4. O Instituto Totum manterá sigilo e confidencialidade sobre os dados do processo de certificação. O Instituto 

Totum assegura que todos os que tenham acesso aos dados pessoais possuem termos de confidencialidade e 

sigilo de informações devidamente documentados e não utilizarão os dados para outro fim que não o do 

processo de certificação. 

11.5. Os dados pessoais são armazenados em servidores por empresas especializadas, cujas políticas de segurança 

e de privacidade proporcionam grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais. 

11.6. Todos os dados coletados durante o processo de certificação são mantidos em meio eletrônico durante a 

vigência da certificação e serão mantidos até 3 anos após o vencimento da certificação, para que o Instituto 

Totum possa entrar em contato visando a renovação e para facilitar o processo de renovação da certificação do 

profissional; vencido o prazo, os dados pessoais serão anonimizados e caso o profissional desejar nova 

certificação deverá entrar com novo cadastro completo de dados pessoais. 

11.7. Todos os dados gerados a partir da certificação são de propriedade do Instituto Totum, e serão tratados de 

forma sigilosa dentro do âmbito da empresa.  

11.8. Os titulares dos dados pessoais coletados para a finalidade específica de realização do processo de 

certificação poderão exercer seus direitos por meio do encarregado de tratamento de dados do Instituto Totum 

designado no item 13 deste Edital e cujos dados de contato estão públicos no nosso site 

(https://www.institutototum.com.br/index.php/sobre/443-nossas-acreditacoes). 

11.9. Ao realizar a prova de certificação o profissional deverá dar o seu consentimento aos termos deste Edital e 

aos termos de proteção de dados pessoais. 

 

12. Disposição Finais 

12.1. Concluído o processo de Certificação com sucesso, o profissional poderá acessar as informações 

atualizadas sobre sua certificação, que ficará disponível no site do Instituto Totum 

https://www.institutototum.com.br/index.php/servicos/413-certificacao-iso17024-2 para consulta das partes 

interessadas. A informação que será disponibilizada é: nome do profissional, CPF, tipo de prova, início e término 

da vigência da certificação, número de registro e situação da Certificação. 

opc.certificaonline.institutototum.com.br 

12.2. O Instituto Totum não se responsabilizará por despesas a quaisquer títulos realizadas pelos profissionais. 

12.3. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, e a última versão 

estará sempre disponível para consulta no site do Instituto Totum. 

12.4. Qualquer comunicação referente a dúvidas e solicitações extras deverá ser feita por e-mail, e o prazo para 

resposta será de até 5 dias úteis.  

https://www.institutototum.com.br/index.php/sobre/443-nossas-acreditacoes
https://www.institutototum.com.br/index.php/servicos/413-certificacao-iso17024-2
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12.5. As gravações das auditorias realizadas e imagens captadas durante a realização da prova serão 

armazenadas no Instituto Totum pelo prazo de 20 dias da data da auditoria. Passado esse prazo, os dados poderão 

ser descartados. 

12.6. Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pelo Instituto Totum.  
 

13. Canais úteis para obtenção de mais informações: 

o Site do Instituto Totum: www.institutototum.com.br 

o Tel. para contato: (11) 3372-9576 

o E-mail para contato: tatiane@institutototum.com.br  

Atenção: O atendimento por e-mail e telefone é feito em dias úteis, no horário comercial.  

Dados de contato do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Instituto Totum: 

o Tatiane de Oliveira Futo Inada 

o e-mail: tatiane@institutototum.com.br 

o Tel: 11. 3372-9576 

 

http://www.institutototum.com.br/
mailto:tatiane@institutototum.com.br

