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Apresentação/ Estrutura
• Enquadramento: compreender o processo de reconhecimento, validação e
certificação de competências profissionais.
• Concepção de instrumentos de reconhecimento, validação e certificação de
competências profissionais:
- Intervenientes e ferramentas.
- Fase e etapas (introdução).
- Fase A: Concepção/validação do referencial de RVCC profissional/
estrutura-base.
- Fase B: Concepção/validação de instrumentos de avaliação.

• Questões-chave inerentes à concepção de instrumentos de reconhecimento
e de validação de competências profissionais.
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O processo de RVCC profissional: características.

A quem
O que é

Onde

Como

www.anq.gov.pt >> menu adultos >> Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências profissionais >> processo profissional
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O processo de RVCC profissional: etapas.

Reconhecimento de competências

Validação de competências
(Sessão de validação)
Certificação de competências
(Júri de Certificação)
Emissão de um Plano Pessoal de
Qualificação (PPQ)
Percurso de
formação (cursos
EFA, formação
modular) numa
entidade formadora
Certificação Total
(Certificado de
Qualificações)
4

Auto-formação
ou
formação no posto
de trabalho

Certificação
Parcial
(Certificado de
Qualificações)

Certificação Total
(Certificado de
Qualificações)

O processo de RVCC profissional: mobilização de instrumentos de
avaliação na plataforma informática.
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www.rvccprofissional.anq.gov.pt

Concepção de instrumentos de reconhecimento e de validação de
competências profissionais: intervenientes.

Conceptor

Construção da proposta de
referencial de RVCC
profissional/ estrutura-base e
de Kit de avaliação
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Validador

Verificação e avaliação da
qualidade e da adequação
da proposta de referencial
de RVCC profissional/
estrutura-base e de Kit de
avaliação

Concepção de instrumentos de reconhecimento e de validação de
competências profissionais: ferramentas.

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)

Template dos instrumentos de reconhecimento
e de validação de competências profissionais
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Concepção de instrumentos de reconhecimento e de validação de
competências profissionais: ferramentas - CNQ.

www.catalogo.anq.gov.pt
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Concepção de instrumentos de reconhecimento e de validação de
competências profissionais: ferramentas - template.
TEMPLATE

Referencial de RVCC
profissional/ estrutura-base

Kit de avaliação

Instrumentos:
• Grelha de auto-avaliação
• Guião de entrevista técnica
• Fichas de caracterização de
exercícios a aplicar em contexto de
prática simulada
• Grelha de avaliação de exercícios
a aplicar em contexto de prática
simulada e de observação de
desempenho em posto de trabalho
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Concepção de instrumentos de reconhecimento e de validação
de competências profissionais: fases e etapas.
FASE A - Concepção/ validação do
referencial de RVCC/estrutura base.

FASE B - Concepção/ validação dos
instrumentos de avaliação (kit de avaliação).

Etapa 1 - Determinação de Unidades de
Competência (UC) e de tarefas.

Etapa 1 - Construção de uma grelha de autoavaliação.

Etapa 2 – Associação de conhecimentos e
saberes sociais e relacionais a cada uma
das tarefas.

Etapa 2 - Construção de um guião de
entrevista técnica.

Etapa 3 - Determinação da ponderação/
nuclearidade das tarefas/UC.

Etapa 3 - Construção de uma ficha de
caracterização de exercício prático para cada
UC.

Etapa 4 - Validação do referencial de
RVCC profissional/ estrutura-base.

Etapa 4 - Construção de uma grelha de
avaliação de exercícios práticos e de
observação em posto de trabalho.
Etapa 5 - Validação dos instrumentos de
avaliação.
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Fase A – Concepção/validação do referencial de RVCC
profissional/ estrutura-base

Etapa 1 – Determinação de Unidades de Competência (UC) e
tarefas.
Actividade 1 - Identificar Unidades de Competência (UC) a partir de Unidades de
Formação de Curta Duração (UFCD) práticas ou predominantemente práticas
Correspondência
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Identificação da UFCD (CNQ)

Identificação da UC (Template)

UFCD 3884| Desenho técnico –
normas e técnicas aplicadas

Dada a natureza eminentemente teórica, a
UFCD 3884 não constituiu uma UC
autónoma, tal como se pode constatar a
partir dos objectivos e conteúdos que
integram o referencial de formação
disponível no CNQ

UFCD 3885| Projecto de
arquitectura

UC1| Executar um projecto de
arquitectura
Dada a natureza eminentemente prática, a
UFCD 3885 constituiu uma UC autónoma,
tal como se pode constatar a partir dos
objectivos e dos conteúdos que integram o
referencial de formação disponível no CNQ.

NOTA 1



Fase A – Concepção/validação do referencial de RVCC
profissional/ estrutura-base

Etapa 1 – Determinação de Unidades de Competência (UC) e de
tarefas
Actividade 2 - Identificar tarefas a partir de objectivos e conteúdos de UFCD
práticas ou predominantemente práticas
Identificação de tarefas (Template)
UFCD 3885| Projecto de arquitectura

UC1| Executar um projecto de arquitectura

Objectivos:

Tarefas:

• Executar e interpretar desenhos de arquitectura
nas várias fases de desenvolvimento de um
projecto de construção civil.

1.1 Procede à interpretação de um projecto de
arquitectura.
1.2 Executa pequenos projectos de
arquitectura em estirador.
1.3 Executa esboços e pormenores cotados.

Conteúdos:
• O que é um projecto de arquitectura.
• Noções genéricas de RGEU – Regulamento
Geral de Edificações Urbanas.
• Estudo de um projecto de arquitectura de um
edifício.
• Simbologia
• Cotagem.
• Executar um pequeno projecto de uma moradia
unifamiliar em estirador.

NOTA 2
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Etapa 1 – Determinação de Unidades de Competência (UC) e de
tarefas
Fase A – Concepção/validação do referencial de RVCC
profissional/ estrutura-base

Actividade 3 – Numerar as Unidades de Competência (UC) e as tarefas
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NOTA 3



Fase A – Concepção/validação do referencial de RVCC
profissional/ estrutura-base

Etapa 2 – Associação de conhecimentos e saberes sociais e
relacionais a cada uma das tarefas
Actividade 1 – Associar a cada uma das tarefas um conjunto de conhecimentos
e saberes sociais e relacionais, a partir das respectivas UFCD práticas ou de
Outras UFCD teóricas ou predominantemente teóricas
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NOTA 4



Fase A – Concepção/validação do referencial de RVCC
profissional/ estrutura-base

Etapa 3 – Determinação da ponderação/ nuclearidade das tarefas/
Unidades de Competência (UC)
Actividade 1 – Determinar o grau de importância/ nuclearidade das tarefas
e das UC

5 – Tarefa nuclear, isto é, considerada fundamental e imprescindível no âmbito da UC; 4 – Tarefa muito importante no âmbito da UC; 3 Tarefa importante no âmbito da UC; 2 – Tarefa de importância relativa no âmbito da UC; 1 –Tarefa pouco importante no âmbito da UC.
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NOTA 5 

Concepção do referencial de RVCC profissional/ estrutura-base
Etapa 1 + Etapa 2 + Etapa 3
CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES
Referencial de formação/componente de
formação tecnológica da qualificação X
(Objectivos e Conteúdos)

UFCD de cariz prático

UFCD de cariz teórico

Unidades de Competência (UC)
Tarefas

Conhecimentos e saberes
sociais e relacionais

Referencial de RVCC profissional da
qualificação X/ estrutura-base
(Unidades de Competência, tarefas e
conhecimentos e saberes sociais e relacionais)
www.catalogo.anq.gov.pt
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Fase A – Concepção/validação do referencial de RVCC
profissional/ estrutura-base

Etapa 4 – Validação do referencial de RVCC profissional/estruturabase
Actividade 1 – Verificar e avaliar a qualidade e a adequação da proposta de
referencial de RVCC profissional/ estrutura-base
Conceptor

• Propor uma metodologia de trabalho
assente na definição de momentos de
trabalho individual e conjunto.
•Disponibilizar a proposta final de
referencial de RVCC profissional/
estrutura-base.
• Listar um conjunto cuidado e exaustivo
de aspectos críticos.
• Dar a conhecer os critérios que
estiveram na base da determinação da
ponderação/ nuclearidade das tarefas/UC.
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Validador

• Validar a metodologia de trabalho
proposta.
•Analisar de forma cuidada a proposta de
referencial de RVCC profissional/
estrutura-base.
• Listar um conjunto cuidado e exaustivo
de aspectos a aprofundar.

Fase A: etapas e actividades
FASE A
Concepção/validação do referencial de RVCC profissional/estrutura base. profissional/
estrutura-base
Etapa 1
Determinação de Unidades
de Competência (UC) e de
tarefas.

Etapa 2
Associação de conhecimentos
e saberes sociais e relacionais
a cada uma das tarefas.

Etapa 3
Determinação da ponderação/
nuclearidade de tarefas/
Unidades de Competência.

Etapa 4
Validação do referencial
de RVCC profissional/
estrutura-base.

Actividades:
1. Identificar Unidades de
Competência a partir de
Unidades de Formação de
Curta Duração (UFCD)
práticas ou
predominantemente práticas.
2. Identificar tarefas a partir
de objectivos e conteúdos de
UFCD práticas ou
predominantemente práticas.
3. Numerar as Unidades de
Competência e as tarefas.
4. Associar a cada uma das
tarefas um conjunto de
conhecimentos e saberes
sociais e relacionais, a partir
das respectivas UFCD
práticas ou de outras UFCD
teóricas ou
predominantemente teóricas.

Actividades:
1. Associar a cada uma das
tarefas um conjunto de
conhecimentos e saberes sociais
e relacionais, a partir das
respectivas UFCD práticas ou de
outras UFCD teóricas ou
predominantemente teóricas.

Actividades:
1. Determinar o grau de
importância/nuclearidade de
cada uma das tarefas e
respectivas UC, utilizando a
escala de 1 a 5 (ponderação das
tarefas).

Actividades:
1. Verificar e avaliar a
qualidade e a adequação
da proposta de referencial
de RVCC profissional/
estrutura-base, tendo por
base o referencial de
formação da componente
tecnológica.
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Fase B – Concepção/ validação dos instrumentos de
avaliação (Kit de avaliação)

Etapa 1 – Construção de uma grelha de auto-avaliação

Actividade 1 – Proceder à agregação de tarefas

NOTA 6
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Etapa 2 – Construção de um guião de entrevista técnica

Fase B – Concepção/ validação dos instrumentos de
avaliação (Kit de avaliação)

Actividade 1 – Formular um conjunto de questões abrangentes e de índole
exploratória
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NOTA 7



Etapa 3 – Construção de uma ficha de caracterização de exercício
prático para cada UC
Fase B – Concepção/ validação dos instrumentos de
avaliação (Kit de avaliação)

Actividade 1 – Repercutir as “unidades de referência” do referencial de RVCC
profissional/ estrutura-base para cada exercício prático
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NOTA 8



Etapa 3 – Construção de uma ficha de caracterização de exercício
prático para cada UC
Fase B – Concepção/ validação dos instrumentos de
avaliação (Kit de avaliação)

Actividade 2 – Identificar os objectivos pretendidos para cada exercício prático e
determinar os procedimentos para a execução de cada uma das tarefas
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NOTA 9



Etapa 3 – Construção de uma ficha de caracterização de exercício
prático para cada UC
Fase B – Concepção/ validação dos instrumentos de
avaliação (Kit de avaliação)

Actividade 3 – Determinar as condições para a execução do exercício
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Etapa 4 – Construção de uma grelha de avaliação de exercícios a
aplicar em contexto de prática simulada e de observação de
desempenho em posto de trabalho
Fase B – Concepção/ validação dos instrumentos de
avaliação (Kit de avaliação)

Actividade 1 – Determinar os critérios de avaliação “não aplicáveis” (NA) em
cada uma das tarefas
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NOTA 10



Etapa 5 – Validação dos instrumentos de avaliação (Kit de
avaliação)
Fase B – Concepção/ validação dos instrumentos de
avaliação (Kit de avaliação)

Actividade 1 – Verificar e avaliar a qualidade e a adequação da proposta de
instrumentos de avaliação (Kit de avaliação)
Conceptor

• Propor uma metodologia de trabalho
assente na definição de momentos de
trabalho individual e conjunto.
•Disponibilizar a proposta final de
instrumentos de avaliação (Kit de
avaliação).
• Listar um conjunto cuidado e exaustivo
de aspectos críticos.
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Validador

• Validar a metodologia de trabalho
proposta.
•Analisar de forma cuidada a proposta de
instrumentos de avaliação (Kit de
avaliação).
• Listar um conjunto cuidado e exaustivo
de aspectos a aprofundar.

NOTA 11



Fase B: etapas e actividades



FASE B
Concepção/validação dos instrumentos de avaliação (kit de avaliação).
Etapa 1
Construção de uma
grelha de autoavaliação.

Etapa 2
Construção de um
guião de entrevista
técnica.

Etapa 3
Construção de uma
ficha de caracterização
de exercício prático
para cada UC.

Etapa 4
Construção de uma grelha
de avaliação de exercícios
práticos e de observação
em posto de trabalho.

Etapa 5
Validação dos
instrumentos de
avaliação.

Actividades:
1. Proceder à
agregação de
tarefas, apenas nos
casos em que se
considere
adequado.

Actividades:
1. Formular um
conjunto de
questões
abrangentes e de
índole exploratória,
a partir de cada
uma das tarefas e
dos conhecimentos
e saberes sociais e
relacionais
associados.

Actividades:

Actividades:
1. Determinar os critérios
de avaliação não aplicáveis
(NA) em cada uma das
tarefas.

Actividades:
1. Verificar e
avaliar a qualidade
e a adequação da
proposta de
instrumentos de
avaliação, tendo
em conta o
referencial de
RVCC profissional/
estrutura-base.
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1. Repercutir as
“unidades de referência”
do referencial de RVCC
profissional/estruturabase para cada exercício
prático.
2. Identificar os objectivos
pretendidos e os
procedimentos a
considerar na execução
de cada uma das tarefas.
3. Determinar as
condições de execução
do exercício (ex.: duração
global de referência,
recursos,
disponibilização/ou não
disponibilização dos
procedimentos aos
candidatos).

Pontos-chave inerentes à concepção de instrumentos de
reconhecimento e de validação de competências profissionais



Esta metodologia de concepção de um dispositivo/ conjunto de
instrumentos de reconhecimento e de validação de
competências profissionais, estruturada em fases, etapas e
actividades visa:
- orientar, padronizar práticas e minimizar a
subjectividade inerente ao processo de concepção destes
instrumentos

e conferir:
- maior objectividade ao próprio processo de
reconhecimento, validação e certificação de competências
profissionais.
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Pontos-chave inerentes à concepção de instrumentos de
reconhecimento e de validação de competências profissionais
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Cada referencial de RVCC profissional/estrutura base
está associado a uma Qualificação constante no
Catálogo Nacional de Qualificações.

Pontos-chave inerentes à concepção de instrumentos de
reconhecimento e de validação de competências profissionais
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Cada referencial de RVCC profissional/estrutura
base é uma ferramenta de referência e de apoio à
construção dos instrumentos de avaliação, e tem
uma relação directa e uma articulação total com
estes.



O referencial de RVCC profissional/estrutura base
está estruturado em Unidades de Competência
(UC) que incluem tarefas, que têm a si associadas
conhecimentos e saberes sociais e relacionais.

Pontos-chave inerentes à concepção de instrumentos de
reconhecimento e de validação de competências profissionais



Cada UC tem uma correspondência com UFCD do
referencial de formação (componente tecnológica),
associado à qualificação em questão, disponível no
CNQ:
Apenas as UFCD de cariz prático correspondem
directamente a uma UC
Os conteúdos das UFCD de carácter teórico de uma dada
qualificação são integrados na coluna dos conhecimentos e
saberes sociais e relacionais associados a uma
determinada tarefa.
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Pontos-chave inerentes à concepção de instrumentos de
reconhecimento e de validação de competências profissionais


Todas as UFCD de um determinado referencial de formação
(componente tecnológica) devem ser “trabalhadas” no
referencial de RVCC profissional/estrutura base,
independentemente da estrutura do referencial de formação:
Referenciais onde constam apenas UFCD obrigatórias/
predefinidas
Referenciais que incluem UFCD complementares
Referenciais que integram uma componente predefinida e uma
“bolsa de UFCD” (de onde podem ser mobilizadas algumas para
completar a qualificação)

A concepção do referencial de RVCC
profissional/estrutura base deve ser ajustada
às especificidades da estrutura de cada
referencial de formação
31

Pontos-chave inerentes à concepção de instrumentos de
reconhecimento e de validação de competências profissionais


No template a informação contida no referencial
RVCC profissional/estrutura-base repercute-se em
todo o Kit de avaliação, nomeadamente:
- identificação de UC/UFCD correspondentes;
- identificação das tarefas;
- numeração das UC e tarefas;
- ponderação/nuclearidade das tarefas/UC.
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Pontos-chave inerentes à concepção de instrumentos de
reconhecimento e de validação de competências profissionais
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Só uma forte interacção entre conceptores e
validadores permite criar um dispositivo orientador e
regulador das práticas, por forma a contribuir para
uma avaliação objectiva e profícua dos respectivos
desempenhos e saberes.

Agência Nacional para a Qualificação, I.P
www.anq.gov.pt

Departamento de Referenciais de Qualificação (DRQ)
30 de Abril de 2009
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 NOTA 1

• Em regra, a cada UFCD com carácter operacional corresponde uma UC.
• A título excepcional, quando haja uma “condensação” excessiva de objectivos e
conteúdos operacionais numa dada UFCD, é possível que essa UFCD dê origem a
duas UC. No entanto, esta excepção poderá dificultar a operacionalização do
processo de RVCC profissional.
• Na maioria dos casos, a formulação da UC deve respeitar a designação da
UFCD.
•Todas as UFCD que constituem uma determinada qualificação deverão ser
mobilizadas no referencial de RVCC profissional, incluindo as UFCD
complementares/de aperfeiçoamento e da bolsa, disponíveis no CNQ.
• Sempre que existam UFCD comuns, a duas ou mais qualificações, estas devem
ser consideradas no referencial de RVCC profissional.



• As UC são formuladas com os verbos no infinitivo.
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 NOTA 2

• A explicitação de tarefas deve representar identificar as realizações mais
significativas, fundamentais no âmbito da UC, não devendo traduzir-se numa
elencagem excessivamente exaustiva.
• Em algumas qualificações pode verificar-se a existência de UFCD que integram
conteúdos operacionais transversais a outras UFCD e, como tal, uma mesma
tarefa pode repetir-se em mais do que uma UC.
• As UC que são comuns a duas ou mais qualificações devem ser estruturadas da
mesma forma, ou seja, devem integrar as mesmas tarefas.
• As tarefas são formuladas no presente do indicativo da 3.ª pessoa do singular.
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 NOTA 3

• Os códigos das UFCD encontram-se já pré-determinados nos referenciais de
formação/componente de formação tecnológica disponíveis no Catálogo Nacional
de Qualificações.
• O que diferencia as UC comuns a duas ou mais qualificações é a numeração que
lhe é atribuída.
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 NOTA 4

• Os conhecimentos e saberes sociais e relacionais devem ser formulados de uma
forma abrangente.
• Os conhecimentos e saberes sociais e relacionais podem aparecer associados a
diferentes tarefas e, por conseguinte, a diferentes UC, sempre que o domínio
destas o exija e dada a transversalidade e a importância dos mesmos.
• Os conhecimentos e saberes sociais e relacionais devem ser devidamente
identificados com o código das UFCD respectivas.
• Os conhecimentos e saberes sociais e relacionais associados às tarefas que
integram as UC comuns, a duas ou mais qualificações, devem ser estruturados da
mesma forma.
• Os conhecimentos diferenciam-se dos saberes sociais e relacionais através do
modo como estes são formulados (ex.: conhecimento – técnicas de comunicação;
saber social e relacional – saber comunicar).
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 NOTA 5
• Uma tarefa é nuclear é considerado imprescindível e fundamental no âmbito da
UC.
• Uma UC assume um carácter nuclear quando integra pelo menos uma tarefa
nuclear.
• Não é obrigatória a existência de tarefas nucleares em cada uma das UC.
• As tarefas integradas em UC comuns podem ter ponderações diferentes.
•No âmbito do processo de RVCC profissional (desenvolvido num Centro Novas
Oportunidades), se um candidato não demonstrar que sabe executar uma tarefa
nuclear, não verá validada a respectiva UC. As tarefas nucleares são obrigatórias/
eliminatórias e, como tal, deve haver uma certa moderação na determinação de
tarefas nucleares e, subsequentemente, de UC nucleares.
• No âmbito do processo de RVCC profissional (desenvolvido num Centro Novas
Oportunidades), caso um candidato não saiba desempenhar uma tarefa não
nuclear, isso não conduz de forma imediata e automática à não validação da UC
correspondente.
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 NOTA 6

•

Esta actividade e, como tal, a etapa 1 só é significativa caso se considere
necessário e adequado proceder à agregação de tarefas.

•

A agregação de tarefas deverá resultar do equilíbrio entre os dois seguintes
aspectos:
1 - quanto maior o grau de desagregação/especificidade das tarefas, maior a
probabilidade dela ser preenchida, com rigor, por parte do candidato.
2 - todavia, o maior grau de desagregação das tarefas poderá resultar numa lista
excessivamente exaustiva que, por sua vez, poderá provocar alguma
ansiedade no candidato e induzi-lo a considerar que não está apto a
desenvolver o RVC Competências profissionais.

•
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No âmbito do processo de RVCC profissional, a aplicação deste instrumento
marca o primeiro “confronto” do candidato com o referencial de RVCC
profissional.

 NOTA 7

• O preenchimento da coluna relativa às “Notas do Tutor” (profissional que
acompanha o candidato na identificação e comprovação das competências detidas
por este) efectua-se no decurso do processo de RVCC profissional. Este campo
funciona como uma espécie de “pró-memória” do tutor de RVC que, no momento
da preparação da entrevista a um candidato concreto, deverá registar neste campo
alguns tópicos/aspectos específicos que pretende abordar em função do respectivo
percurso.
• As questões devem ser formuladas de uma forma aberta, adequada e coerente.
• No processo de RVCC profissional o guião de entrevista técnica deve ser um
instrumento flexível, permitindo desenvolver outras questões que se considerem
necessárias. Neste contexto, este instrumento deverá ainda permitir clarificar
dúvidas.
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 NOTA 8

• Devem existir tantos exercícios práticos, quantas as unidades de competência
que integram o referencial de RVCC profissional/ estrutura-base.
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 NOTA 9

• Os objectivos identificados em cada exercício prático correspondem, na maioria
dos casos, aos objectivos da UFCD a partir da qual foi constituída a UC e
emergiram as tarefas.
• Os procedimentos devem estar sempre associados a cada uma das tarefas.
• Os procedimentos deverão ser, sempre que possível, genericamente formulados,
de forma a que o tutor e o avaliador de RVC possam ter alguma flexibilidade para
propor e trabalhar outros procedimentos no decurso do processo de RVCC
profissional.
• A definição de procedimentos demasiadamente fechados pode limitar e dificultar a
execução das tarefas no processo de RVCC profissional.
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 NOTA 10
• As grelhas de avaliação de exercícios práticos e de observação de desempenho
em posto de trabalho aparecem no template como um só instrumento dada a
transversalidade dos critérios de avaliação.
• Só nos casos em que se afigure a necessidade de diferenciação da aplicabilidade
dos critérios de avaliação, é que deverá prevalecer a separação destes dois
instrumentos no template.
• Em algumas qualificações (ex.: acompanhamento de crianças, técnico da acção
educativa, etc.) não é possível a aplicação de exercícios práticos, tendo em conta a
natureza e as especificidades das mesmas.
• A aplicabilidade dos critérios de avaliação deverá apenas considerar os critérios
mais significativos e imprescindíveis no âmbito da validação de cada tarefa.
• O 12.º critério, por defeito, é sempre não aplicável na avaliação dos exercícios
práticos, podendo ser aplicável ou não aplicável na observação em posto de
trabalho.
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NOTA 11

• Sempre que, no decorrer do trabalho de concepção dos instrumentos de
avaliação, o conceptor constate a necessidade/utilidade de introduzir alguns
ajustes no âmbito do referencial de RVCC profissional/estrutura-base, deve:
- partilhar a proposta de alteração com o validador, bem como apresentar à ANQ
ou à entidade por esta designada, responsável pelo acompanhamento e pela
validação da concepção de instrumentos de reconhecimentos e de validação de
competências profissionais a respectiva proposta final.
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Compreender o processo de reconhecimento, validação e
certificação de competências profissionais

Aplicação de instrumentos

Condições de validação das UC
• A pontuação atribuída ao
candidato em cada uma das
tarefas nucleares tem de ser igual
ou superior a 3.
• A média ponderada das
pontuações atribuídas ao
somatório das tarefas (nucleares e
não nucleares) tem de ser igual ou
superior a 3.

Condições de certificação

• Validação de todas as UC
nucleares.
• Validação de pelo menos 50%
das unidades de competência
(UC) não nucleares.

www.rvccprofissional.anq.gov.pt
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