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MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO – 2019 

PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 11/10/2019 
 

De acordo com a Regulamentação da Manutenção da Certificação, do Comitê Permanente de Certificação 

- CPC, aprovada pela Assembleia da ABHO, todos os títulos dos profissionais certificados perdem sua validade 

após 5 (cinco) anos da primeira certificação ou das manutenções subsequentes. Dessa forma, para todas as 

certificações ou manutenções realizadas em 2004, 2009 e 2014 é necessária a renovação mediante participação 

no Programa de Manutenção de Certificação de 2019, que efetuará a avaliação das atividades exercidas nos 

últimos 5 anos pelos Higienistas Ocupacionais Certificados - HOC e pelos Técnicos em Higiene Ocupacional 

Certificados - THOC.  

Para participar do Processo de Manutenção de Certificação os membros deverão estar em pleno gozo de 

seus direitos associativos e quites com o cofre da Associação. 

A seguir é apresentada a Listagem dos Membros cujos Certificados perderão a validade em 

31/12/2019, e que deverão fazer a manutenção de sua certificação no corrente ano. 

 

LISTAGEM DOS MEMBROS CUJOS CERTIFICADOS  

PERDERÃO A VALIDADE EM 31/12/2019 

RELAÇÃO DOS HIGIENISTAS OCUPACIONAIS CERTIFICADOS (HOC) 

HOC Nº NOME 
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO 

PARA A MANUTENÇÃO  

HOC0056 RONALDO HENRIQUES NETTO 31/08/2014 a 30/08/2019 
HOC0057 WILSON NORIYUKI HOLIGUTI 31/08/2014 a 30/08/2019 
HOC0060 CARLOS EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO 31/08/2014 a 30/08/2019 
HOC0080 JOSE CARLOS LAMEIRA OTTERO 31/08/2014 a 30/08/2019 
HOC0081 ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA 31/08/2014 a 30/08/2019 
HOC0082 LOURIVAL DA CUNHA SOUZA 31/08/2014 a 30/08/2019 
HOC0083 DOUGLAS RODRIGUES HOPPE 31/08/2014 a 30/08/2019 

 

RELAÇÃO DOS TÉCNICOS HIGIENISTAS OCUPACIONAIS CERTIFICADOS (THOC) 

THOC Nº NOME 
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO 

PARA A MANUTENÇÃO  

THOC0047 RENATO FERRAZ MACHADO 31/08/2014 a 30/08/2019 
THOC0048 ANTÔNIA SUELEM RODRIGUES DE SOUZA 31/08/2014 a 30/08/2019 
THOC0049 GERSON FERREIRA SILVA 31/08/2014 a 30/08/2019 
THOC0050 CRISTIANO APARECIDO DUARTE 31/08/2014 a 30/08/2019 

 

Observação: Se seu nome deixou de constar da listagem acima, e seu CERTIFICADO vence em 

31/12/2019, ou se você não fez a manutenção do seu certificado que venceu em anos anteriores,  

favor encaminhar um e-mail para a Secretaria da ABHO (certificacao@abho.org.br) até 06/09/2019, 

mailto:certificacao@abho.org.br
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para que sua situação seja analisada pelo CPC e sua inscrição no Processo de Manutenção seja 

autorizada. 

 

Como já esclarecido, o presente Processo de Manutenção da Certificação–2019, destina-se 

somente aos profissionais que estão com os certificados vencendo em 31/12/2019, mas outros casos poderão 

ser analisados pelo CPC, para verificar se atendem os requisitos da Regulamentação. 

Para fins de comprovação do novo período, poderão ser utilizados documentos comprobatórios das 

atividades desenvolvidas de 31/08/2014 a 30/08/2019.  

Não poderá ser computada nenhuma ação ou atividade já considerada na obtenção da 

Certificação/Manutenção anterior. 

O requerimento da Manutenção deve ser feito acompanhado de todos os documentos comprobatórios e 

das Planilhas Resumo dos Documentos apresentados devidamente preenchidas, conforme modelos constantes do 

site da ABHO. 

Recomendamos a todos os Profissionais Certificados a leitura atenta do Regulamento de Manutenção 

dos Títulos de Certificação  disponível no site da ABHO e publicado na Revista ABHO nº14 páginas 07 e 08 – 

Edição junho-agosto 2007. 

Esse Regulamento estabelece as regras básicas de avaliação das atividades de higiene ocupacional 

exercidas no período, bem como de comprovação (vide ANEXO I), que deverão ser observado para assegurar a 

manutenção do seu título. 

Para melhor orientação, no preenchimento da Planilha, consultar “FAQs – Dúvidas sobre 

preenchimento da Planilha Resumo” disponibilizado no site da ABHO. 

Mais detalhes referentes ao preenchimento e pontuação concedida a cada tipo de atividade, podem ser 

vistos nos “slides da palestra”, preparada pela Higienista Irene Ferreira de Souza Duarte Saad, para cada Título 

de Certificação, incluindo exemplos e simulações de cálculos para obtenção dos pontos que devem ser 

acumulados no período de 5 (cinco) anos. 

 

http://www.abho.org.br/dmdocuments/regulamento_para_renovacao-2008.doc
http://www.abho.org.br/dmdocuments/regulamento_para_renovacao-2008.doc
http://www.abho.org.br/dmdocuments/certificacao_2009/FAQ_170709.doc
http://www.abho.org.br/dmdocuments/certificacao_2009/FAQ_170709.doc
http://www.abho.org.br/dmdocuments/manutencao_certificacao-2008.pps

