
Certificação em Ergonomia - ABERGO / SisCEB: 

Ergonomista... Formação, Experiência e Ética!

Quando você contrata um Ergonomista ou uma empresa de ergonomia, você sabe quem são, quais serião os deveres, 
as qualificações e as responsabilidades destes profissionais?

 

Para auxiliá-los Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), estabeleceu e implementou o Sistema de Certificação do 
Ergonomista Brasileiro (SisCEB).

O SisCEB é  um conjunto de normas e procedimentos que tem como objetivo certificar pessoas, equipes e empresas prestadoras 
de serviços de ergonomia com a garantia de assegurar a competência técnica para o fornecimento de tais serviços aos seus 
clientes. Foi elaborada a partir de um estudo comparativo entre os sistemas norte-americano e europeu, conta com o apoio da 
Associação Internacional de Ergonomia (IEA) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).   

 

A ERGOAPPLIED faz parte e se compromete com todos os requisitos estabelecidos pela ABERGO, ou seja,  sempre irá propor-
cionar aos seus clientes o emprego da ergonomia, por meio de profissionais habilitados e certificados, éticos e compromissados 
com o referencial técnico científico.

 

Os Ergonomistas possuem atualmente um papel fundamental: são responsáveis por auxiliar as engenharias no direcionamento 
quanto ao pensamento e a concepção técnica. O ergonomista não precisa ser médico, engenheiro, projetista, etc., mas precisa 
conhecer as demandas através do estudo do próprio trabalho, e da conhecida Análise Ergonômica do Trabalho (AET) sem a qual 
tornaria impossível direcionar o trabalho em prol das pessoas e da própria produtividade. 

A certificação é um processo que não representa somente um diploma ou número, mas a certeza que alguém esta sendo 
preparado para organizar ações em prol do desenvolvimento humano.

 

Para obter maiores informações e/ou  se submeter aos padrões de certificação ABERGO,  acesse o site www.abergo.org.br, 
clique em Certificação de Ergonomistas e siga o item "passo a passo para a certificação de pessoas ".

 

ATENÇÃO: o próximo evento certificador, será: 

III FORUM DE CERTIFICAÇÃO DO ERGONOMISTA BRASILEIRO
Data: 30 de maio de 2005 [dia anterior ao início do 5º. Ergodesign]
Local: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RIO).

Dicas de Leitura:
Ergonomia e Postura no Trabalho: 

Autores:  Fabrício Avancini e Flávio Ferreira. 

Este livreto apresenta a disciplina ergonômica de maneira fácil e clara. Trata-se de um livro 
prático, bem ilustrado, abordando os conceitos técnicos e posturais da ergonomia no trabalho, 
lazer ou em casa.  Ideal para as pessoas que pretendem desmistificar e implementar progra-
mas internos de conscientização em ergonomia.

Contato e Informações: 

Editora Virtual Científica -  tel. (21) 2270.5490.  

ERGOAPPLIED  - tel/fax. (11) 4330.8843. 

40 páginas - Custo de R$14,00/unidade (frete não incluso).
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