INFORME SOBRE A CERTIFICAÇÃO CMRP

abraman

associação brasileira de manutenção

A ABRAMAN é parceira da SMRP no que se refere a aplicação de exame
CMRP, no Brasil, no idioma Português.
Para se inscrever, o candidato deve atender aos requisitos de elegibilidade:
−

Preencher e enviar o requerimento CMRP;

−

Pagar a taxa de inscrição para certificação e recertificação aplicáveis;

−

Não ter sido condenado por um crime praticado;

−

Não fazer o reexame no prazo igual ou inferior a seis (6) meses da data
do exame anterior.
Nota: Não há pré-requisitos de formação e experiência para inscrição no
exame CMRP. O Guia do Candidato CMRP para certificação e
recertificação contém mais informações sobre os requisitos de
elegibilidade.

Para solicitar inscrição o candidato deve:
1)

Acessar o sitio www.smrp.org;

2)

Selecionar o menu Certificação;

3)

Selecionar a opção CMRP;

4)

Selecionar o tipo de exame desejado.
Nota: Exames no idioma Português são aplicados apenas em papel
(impresso);

5)

Informe ser um Cliente Existente (se já fez o exame) ou ser um Novo
Cliente;

6)

Se novo Cliente, cadastre e preencha o formulário de requerimento
online (Apply Here).
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Nota: Para solicitar ajuda com a criação de uma conta para a certificação
entre em contato com certify@smrp.org.

abraman

associação brasileira de manutenção

O interessado também pode consultar o calendário de atividades da SMRP e
identificar outras opções para a realização do exame CMRP. Neste caso, o
candidato deverá estabelecer contato com a pessoa responsável, conforme
divulgado no próprio sitio.
O valor da taxa de inscrição para a realização do exame é de USD455,00. A
forma de pagamento está estabelecida no sitio da SMRP. No geral é via
cartão de crédito.
Depois de efetuar o pagamento da taxa de inscrição e finalizar sua
solicitação, o candidato receberá, da SMRP, um informativo (geralmente por
email) com as instruções, orientações e detalhes relevantes a realização do
exame.
O exame CMRP está estruturado nos 5 pilares da Manutenção e
Confiabilidade: Gestão de Negócios, Equipamento Confiabilidade, Processo
de Fabricação Confiabilidade, organização e liderança, e Gestão do
Trabalho. O conhecimento crítico, habilidades e capacidades no âmbito de
cada um desses pilares estão descritos no Guia do Candidato CMRP para
certificação e recertificação. Para acesso ao documento Clique aqui.
O exame é composto de aproximadamente 120 questões objetivas. No
Brasil, em parceria com a ABRAMAN, o exame será aplicado no idioma
português e de forma impressa. O candidato será considerado apto a
certificação se obtiver rendimento equivalente ao rendimento dos melhores
candidatos num determinado intervalo de tempo. Não existe nota individual.
O resultado sai entre 3 e 5 semanas após a data de realização do exame. Se
considerado apto, o nome do profissional e validade do certificado serão
publicados no sitio do SMRP.
O certificado tem validade de 3 anos e pode ser renovado por meio de
requisitos específicos. Para maiores informações sobre a recertificação,
consulte www.smrp.org
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Por ser parte envolvida no processo de certificação, a ABRAMAN não
leciona curso específico para preparação ao exame CMRP. No entanto,
geralmente
dois meses antes dos exames aplicados no Brasil, a ABRAMAN
abraman
associação brasileira de manutenção
realiza um Workshop que discute a estrutura e abordagem do exame. Para
conhecer a agenda de realização deste Workshop ou solicitar atendimento IN
COMPANY, envie solicitação para evento1@abraman.org.br
Nota: Treinamento preparatório não é requisito de inscrição para o exame
CMRP.
Outras Bibliografias recomendadas pela SMRP:
Business and Management
Maintenance Strategy by Anthony Kelly
Toyota Way by Jeffery Liker
Manufacturing Process Reliability
Juran’s Quality Handbook by Joseph Juran
Maintenance & Reliability Best Practices by Ramesh Gulatti
World Class Manufacturing by Richard Schonberger
Equipment Reliability
Gateway to World Class Maintenance by Anthony M. Smith
Making Common Sense Common Practice by Ron Moore
Organization and Leadership
7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey
Successfully Implementing TPM by Edward Hartmann
Work Management
Computerized Maintenance Management Systems by Terry Wireman
Planning & Scheduling by Doc Palmer (first 3 chapters)

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2015.
Diretoria Executiva
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