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 O presente Edital institui as regras e os procedimentos para a instituição do 

Programa de Certificação Profissional do Movimento Catarinense pela Excelência - 

ExcelênciaSC, nas categorias AVALIADOR, INSTRUTOR, ESPECIALISTA em 

FUNDAMENTOS e ESPECIALISTA MEG. 

  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. Condições de participação 

  

 Poderão participar do banco de dados de instrutores do ExcelênciaSC as Pessoas 

Jurídicas legalmente constituídas no estado, operando nos termos da legislação vigente, 

cuja finalidade e ramo de atuação estejam em consonância com o objetivo deste 

Credenciamento. 

 É vedada a participação de Pessoas Jurídicas quando: 

1. Tenham sofrido penalidades resultantes de contratos e/ou convênios 

firmados anteriormente com o ExcelênciaSC; 

2. Tenham sido descredenciadas por iniciativa do ExcelênciaSC; 

3. que sejam ou possuam algum dirigente, gerente, sócio ou diretor ou 

empregado do ExcelênciaSC; 

4. Nenhum candidato poderá participar do presente credenciamento 

representando mais de uma pessoa jurídica. 

5. Não há um limite no número de profissionais que poderão participar do 

credenciamento, vinculados e indicados pela pessoa jurídica. 

 

1.2. Definição e objetivos 

 

 O Programa de Certificação do ExcelênciaSC é a formalização do nível de 

conhecimento, entendimento e aplicação do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), 

em quatro categorias de profissionais: avaliador, instrutor e especialista.  
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 Cada uma dessas quatro categorias pode ser definida conforme abaixo:  

1. Avaliador - pessoa que trabalha como voluntária e que atua anualmente 

no processo de avaliação do Excelência e/ou Melhores em Gestão®;  

2. Instrutor - multiplicador de conhecimentos do MEG e de temas 

associados;  

3. Especialista Fundamentos - pessoa com experiência comprovada e 

validada pelo ExcelênciaSC e/ou a FNQ em determinados temas do MEG; 

4. Especialista MEG - pessoa com experiência comprovada e validada pelo 

ExcelênciaSC e/ou a FNQ no Modelo de Excelência da Gestão. 

 Os principais objetivos do Programa de Certificação do ExcelênciaSC são:  

a. certificar profissionais com conhecimento e entendimento do Modelo de 

Excelência da Gestão® (MEG);  

b. facilitar o processo de designação para as atividades junto ao 

ExcelênciaSC. 

 

1.3. Benefícios 

 

 Os profissionais certificados passam a ter os seguintes benefícios:  

1. Valorização do profissional e reconhecimento público sobre o grau de 

conhecimento do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG);  

2. Credencial que o possibilita atuar com o MEG dentro de sua empresa (de 

acordo com o nível certificado) ou fora como instrutor credenciado do 

ExcelênciaSC. 

 

2. REQUISITOS  

 

Os requisitos para a certificação incluem comprovação de horas dedicadas 

(experiência) e teste de conhecimento. 
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Para cada categoria (avaliador, instrutor e especialista), existe ainda, uma 

segmentação em níveis (I e II), com diferentes requisitos e evidências a serem 

comprovados, de complexidade crescente, o que evidencia uma trajetória coerente de 

desenvolvimento individual.  

Podem se certificar pessoas com experiência no Prêmio Catarinense de 

Excelência e no Melhores em Gestão®.  

 

2.1. Requisitos AVALIADOR  

 

 Nestes níveis o avaliador terá aptidão para avaliar a Gestão das Organizações no 

Prêmio Catarinense de Excelência - PCE. 

 

2.1.1. Avaliador nível I 

 

Avaliador nível I 

Requisitos 

1. Certificado de conclusão do curso de Instrumento de Avaliação do Modelo 
de Excelência da Gestão® (MEG); 

2. Certificado de atuação em um ciclo do PCE; 
3. Declaração da faculdade com especificação da etapa do curso de 

graduação (mínimo 2º ano) ou certificado de conclusão do curso. 

 

2.1.2. Avaliador nível II 

 

Avaliador nível 

II 

Requisitos 

1. Certificado de conclusão do curso de Instrumento de Avaliação do Modelo 
de Excelência da Gestão® (MEG); 

2. Certificado de atuação em dois ciclos do PCE; 
3. Desempenho correspondente a 70% de acerto no teste de conhecimento 

Avaliador; 
Declaração do empregador atestando experiência profissional de, no 
mínimo, dois anos; 

4. Certificado de conclusão do curso de graduação.  
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2.2. Requisitos INSTRUTOR 

  

 A certificação nesta categoria será necessária para as designações de instrutoria 

nos cursos do ExcelênciaSC. 

 

2.2.1. Instrutor nível I 

 

Neste nível o instrutor terá aptidão para ministrar Cursos para de: Atualização 

dos Critérios de Excelência da Gestão, Critérios de Excelência da Gestão e Avaliação dos 

Sistemas de Gestão. 

 

Instrutor nível I 

Requisitos 

1. Comprovação de requisitos Avaliador nível II; 
2. Certificado de atuação em dois ciclos do PCE; 
3. Certificado de conclusão do curso Avaliação dos Sistemas de Gestão 

na edição vigente dos Critérios Rumo à Excelência; 
4. Desempenho correspondente a 70% de acerto no teste de 

conhecimento Instrutor nível I.  
 

2.2.2. Instrutor nível II 

 

Neste nível o instrutor terá aptidão para ministrar Cursos de: Atualização dos 

Critérios de Excelência da Gestão, Critérios de Excelência da Gestão e Avaliação dos 

Sistemas de Gestão e Cursos temáticos. 

 

Instrutor nível II 

Requisitos 

1. Comprovação de requisitos Instrutor nível I; 
2. Certificado de atuação em dois ciclos do PCE; 
3. Comprovação de experiência em cursos e/ou projetos associados ao tema 

(declarações, certificados etc.); 
4. Desempenho correspondente a 70% de acerto no teste de conhecimento 

Instrutor nível II. 
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2.3. Requisitos ESPECIALISTA FUNDAMENTOS 

 

 A certificação como Especialista será necessária para as designações para atuar 

em projetos e em Autoavaliações Assistidas e/ou Programas de Excelência da Gestão do 

ExcelênciaSC. Nesta categoria de certificação, devem cumprir com os mesmos 

requisitos. 

 

2.3.1. Especialista Fundamentos 

 

Neste nível o instrutor terá aptidão para ministrar Cursos específicos dos 

fundamentos de acordo com o tema cadastrado. 

 

Especialista 

Fundamentos  

Requisitos 

1. Comprovação de requisitos Avaliador nível II; 
2. Certificado de atuação em um ciclo do PCE; 
3. Documento de comprovação de experiência em cursos e/ou projetos de 

gestão específicos ao tema; 
4. Comprovação de experiência profissional em gestão no tema de inscrição 

de no mínimo cinco anos. 

 

2.4. Requisitos ESPECIALISTA MEG 

 

 A certificação como Especialista será necessária para as designações para atuar 

em projetos e em Autoavaliações Assistidas e/ou Programas de Excelência da Gestão do 

ExcelênciaSC. Nesta categoria de certificação, devem cumprir com os mesmos 

requisitos. 

 

2.4.1. Especialista MEG nível I  

 

Neste nível o instrutor terá aptidão para ministrar Cursos de: Atualização dos 

Critérios de Excelência da Gestão, Critérios de Excelência da Gestão e Avaliação dos 
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Sistemas de Gestão, Cursos Temáticos, Autoavaliação Assistida e Programa de 

Excelência da Gestão. 

 

Especialista 

MEG nível I 

Requisitos 

1. Comprovação de requisitos Instrutor II; 
2. Certificado de atuação em dois ciclos do PCE; 
3. Documento de comprovação de experiência em cursos e/ou projetos de 

gestão específicos (levantamento de práticas, premiações diversas, 
processos, planejamento estratégico, indicadores, sistemas de gestão, 
gestão de risco etc.); 

4. Comprovação de experiência profissional em gestão de, no mínimo, cinco 
anos; 

5. Desempenho correspondente a 70% de acerto no teste de conhecimento 
Especialista MEG nível I. 

 

2.4.2. Especialista MEG nível II 

 

Neste nível o instrutor terá aptidão para ministrar Cursos para a trilha da banca 

(Atualização dos Critérios de Excelência da Gestão, Critérios de Excelência da Gestão e 

Avaliação dos Sistemas de Gestão), Cursos Temáticos, Autoavaliação Assistida, projetos 

e cursos (desenvolvimento e customização). 

 

Especialista 

MEG nível III 

Requisitos 

1. Comprovação de requisitos Especialista MEG nível I; 
2. Certificado de atuação em dois ciclos do PCE; 
3. Documento de comprovação de experiência em cursos e/ou projetos de 

gestão específicos (levantamento de práticas, premiações diversas, 
processos, planejamento estratégico, indicadores, sistemas de gestão, 
gestão de risco etc.); 

4. Comprovação de experiência profissional em gestão de, no mínimo, sete 
anos; 

5. Desempenho correspondente a 70% de acerto no teste de conhecimento 
Especialista MEG nível II;  

 

 

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
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3.1. Condições gerais de inscrição  

 

1. As inscrições deverão ser realizadas unicamente por meio do portal do 

Excelência (www.excelenciasc.org.br); 

2. O Edital do Programa de Certificação do Excelência está disponível para 

download em formato “PDF”. Recomenda-se, aos candidatos, leitura atenta 

antes de formalizar a inscrição; 

3. O ExcelênciaSC não se responsabilizará pelas inscrições que não tenham sido 

completadas, seja por falta de documentação solicitada (evidências) ou por 

falhas técnicas do sistema de transmissão via computadores; 

4. O ExcelênciaSC poderá, com base nas regras estabelecidas neste edital, 

recusar pedidos de inscrição para o exame de certificação; 

5. É fundamental que o endereço eletrônico do(a) candidato(a) cadastrado(a) 

no momento da inscrição esteja correto. Caso contrário, o candidato inscrito 

não receberá os comunicados realizados por meio eletrônico.  

 

3.2. Cadastramento do usuário  

 

1. O atendimento aos requisitos descritos no item 2 - REQUISITOS, deste Edital, 

habilita o candidato a realizar sua inscrição no Programa de Certificação do 

ExcelênciaSC; 

2. A primeira etapa é o preenchimento do cadastro. Para isso, o candidato deve 

acessar o portal do Excelência pelo link (www.excelenciasc.org.br); 

3. Após o preenchimento ou a atualização do cadastro, preencher as 

informações solicitadas, indicando no formulário on-line uma das quatros 

alternativas de vínculo ao ExcelênciaSC: avaliador, instrutor, especialista 

fundamentos ou especialista MEG; 

4. Para cada tipo de vínculo, selecionar o nível correspondente (I ou II) e, como 

resultado, serão exibidas as evidências a serem comprovadas para o 

respectivo nível. Quando aplicáveis, as evidências serão anexadas pelo(a) 

http://www.excelenciasc.org.br/
http://www.excelenciasc.org.br/
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candidato(a), via upload no sistema, com arquivos em formato “PDF” 

(tamanho máximo permitido de 4 MB – Megabyte). 

3.3. Confirmação da inscrição  

 

Após o cadastro do usuário e a anexação das evidências (item 3.2), o(a) 

candidato(a) receberá um aviso com a confirmação de inscrição, informando que as 

evidências serão analisadas pela comissão de credenciamento do ExcelênciaSC e que ele 

receberá um e-mail com o resultado da análise, colocar o domínio @excelenciasc.org.br 

na lista de e-mails confiáveis. A data da inscrição registrada pelo sistema no do envio 

das informações/documentações será utilizada como referência para os prazos-limite 

estabelecidos neste Edital.  

O ExcelênciaSC terá o prazo de 21 (vinte um) dias úteis após o recebimento da 

referida documentação para aprovação ou não do candidato à continuidade do processo 

de certificação.  

Caso a inscrição seja aprovada, o(a) usuário(a) receberá um e-mail disparado 

pelo ExcelênciaSC com para a liberação de acesso ao teste de conhecimento.  

Caso a inscrição seja rejeitada, a comunicação segue via e-mail para o usuário, 

informando os motivos da recusa.  

 

3.4. Taxa de inscrição  

 

A taxa de inscrição para participação do credenciamento está relacionada 

abaixo: 

1. Avaliador – R$ 150,00 

2. Instrutor - R$ 250,00 

3. Especialista Fundamentos - R$ 300,00 

4. Especialista MEG - R$ 300,00 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 Os candidatos aprovados no credenciamento deverão providenciar os 

documentos abaixo relacionados:  

1. Cópia do Cartão do CNPJ; 

2.  Comprovação de Regularidade referente aos impostos: 

a. INSS; 

b. FGTS; 

c. CND Dívida Ativa da União; 

3. Listagem dos instrutores candidatos em um mesmo CNPJ; 

4. Apresentar currículo profissional de cada candidato listado. 

 Estes documentos devem enviados via Correios ou entregues na sede do MCE, 

no endereço abaixo: 

• Movimento Catarinense para Excelência - Programa de Credenciamento - 
Rua Desembargador Vitor Lima, Sala 112 - Trindade - Florianópolis-SC CEP 
88040-400 ou via e-mail por contato@excelenciasc.org.br. 

 O ExcelênciaSC apreciará os documentos apresentados pelos candidatos, 

inabilitando aqueles que: 

1. Apresentarem omissões, rasuras ou erros substanciais; 

2. Deixarem de apresentar algum documento; 

3. Apresentarem irregularidades fiscais perante órgãos de qualquer instância. 

 Nenhuma alteração ou complementação de documentação exigida será aceita 

após seu recebimento, ressalvados eventuais esclarecimentos que venham a ser 

solicitados, a qualquer tempo, pelo ExcelênciaSC. Serão aceitas certidões extraídas da 

internet. 

 Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da pessoa jurídica 

participante do credenciamento com número do CNPJ e endereço respectivo. 

 As certidões cujos prazos de validade não estiverem mencionados 

explicitamente serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados das 

datas das respectivas emissões. 

mailto:contato@excelenciasc.org.br


 
 

  

WWW.EXCELENCIASC.ORG.BR 

5. TESTE DE CONHECIMENTO  

 

4.1. Condições gerais  

 

1. O teste de conhecimento será liberado somente após a aprovação do 

ExcelênciaSC; 

2. Quaisquer materiais/publicações/cursos PAGOS necessários, que compõe o 

corpo de conhecimento não estão incluídos neste processo e deverão ser 

adquiridos separadamente pelos candidatos interessados por meio do site do 

ExcelênciaSC (www.excelenciasc.org.br); 

3. O teste de conhecimento é formado por questões de escolha única e será 

realizado O(a) candidato(a) receberá um link com instruções de acesso; 

4. Cada candidato(a) terá uma única oportunidade de realizar o teste de 

conhecimento, com duração máxima de 1hora. O teste pode ser feito a qualquer 

hora do dia, em horário que melhor for conveniente ao candidato. Porém, uma 

vez começado, o teste deve ser finalizado de uma só vez. Em caso de interrupção 

ou queda do sistema por motivos diversos, o candidato poderá retornar ao ponto 

que parou, desde que isso ocorra no mesmo dia; 

5. Em caso de reprovação, se o(a) candidato(a) optar por fazer o teste novamente 

terá que pagar uma taxa para refazer o teste; 

6. A configuração das questões visa impedir possíveis fraudes, colas etc. e permite 

identificar eventuais infratores. Caso o ExcelênciaSC identifique tais ocorrências, 

o(a) candidato(a) não poderá mais participar de atividades do ExcelênciaSC por 

período indeterminado. 

 

 

4.2. Programa (Corpo de Conhecimento)  

 

1. O Corpo de Conhecimento é o conjunto de conteúdos base para estudo e fontes 

para as questões elaboradas no teste de conhecimento.; 

http://www.excelenciasc.org.br/
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2. Os assuntos abordados no teste de conhecimento por categoria/nível, bem 

como as respectivas fontes de conteúdo-base para estudo, formados por 

materiais exclusivos do ExcelênciaSC, FNQ ou Rede QPC, estão descritos a seguir. 

 

4.2.1. Programa teste de conhecimento – AVALIADOR 

 

 Nível I Nível II 

Apostilas cursos Instrumento de Avaliação. Instrumento de Avaliação. 

Curso e-learning MEG 21ª edição (portal FNQ). MEG 21ª edição (portal FNQ). 

Publicações 
Fundamentos de Excelência; 
Instruções para Candidatura 
Melhores em Gestão 2019. 

Fundamentos de Excelência; 
Instruções para Candidatura 
Melhores em Gestão 2019. 

E-books Todos (portal FNQ). Todos (portal FNQ). 

 

4.2.2. Programa teste de conhecimento – INSTRUTOR 

 

 Nível I Nível II 

Apostilas cursos Instrumento de Avaliação. Instrumento de Avaliação. 

Curso e-learning MEG 21ª edição (portal FNQ). MEG 21ª edição (portal FNQ). 

Publicações 

Fundamentos de Excelência;  
Instruções para Candidatura 
Melhores em Gestão 2019; 

Cadernos de Excelência; 
Manual da Banca. 

Fundamentos de Excelência; 
Instruções para Candidatura; 
Melhores em Gestão 2019; 

Cadernos de Excelência; 
Manual da Banca; 

Livros Indicadores, Ética e 
Inovação. 

E-books Todos (portal FNQ). Todos (portal FNQ). 

 
 

4.2.3. Programa teste de conhecimento – ESPECIALISTA MEG  

 

 Nível I Nível II 

Apostilas cursos Instrumento de Avaliação. Instrumento de Avaliação. 

Curso e-learning Não se aplica Não se aplica 

Publicações 

Fundamentos de Excelência; 
Instruções para Candidatura; 
Melhores em Gestão 2019; 

Cadernos de Excelência; 

Fundamentos de Excelência; 
Instruções para Candidatura; 
Melhores em Gestão 2019; 

Cadernos de Excelência; 
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Manual da Banca; 
Livros Indicadores, Ética e 

Inovação. 

Manual da Banca; 
Livros Indicadores, Ética e 

Inovação 

E-books Não se aplica Não se aplica 

 

4.3. Divulgação do resultado 

 

1. O candidato aprovado nesta etapa será comunicado via e-mail; 

2. Após a aprovação o ExcelênciaSC pode solicitar uma entrevista pessoalmente 

com o candidato; 

3. O candidato reprovado será comunicado automaticamente por e-mail. Para 

refazer o exame, será cobrada a taxa integral para inscrição no respectivo 

nível. Para obter mais informações, contatar: contato@excelenciasc.org.br. 

 

6. RECREDENCIAMENTO 

  

 Caso o credenciado já seja do quadro de instrutores o mesmo deve solicitar o 

recredenciamento, seguindo os seguintes itens:  

1. Enviar os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos do 

nível de credenciamento solicitado, conforme item 2; 

Enviar os documentos conforme item 4; 

2. Fica isento de pagamento da taxa de inscrição. 

 

7. RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 

 

 O programa de certificação do ExcelênciaSC tem validade na vigência da edição 

dos Critérios de Excelência. O candidato será avisado por e-mail ao término desta 

vigência, com um link de acesso no qual haverá opção para inscrever-se para a 

recertificação.   

mailto:contato@excelenciasc.org.br
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 Caso o candidato não solicite a recertificação em um período de até seis meses 

do término da validade, seu nome deixará de constar na listagem do portal dos 

instrutores do ExcelênciaSC.  

 Ao se inscrever para a recertificação, o candidato deverá atender aos requisitos 

e às evidências vigentes na data de solicitação da renovação, visto que podem ocorrer 

alterações nos mesmos.  

 

8. CASOS OMISSOS 

 

 As dúvidas decorrentes da interpretação e aplicação deste Edital, bem como 

eventuais casos omissos, serão analisados e deliberados pela Diretoria de Talentos e 

Diretoria Técnica do ExcelênciaSC.  

 

9. DO DESCREDENCIAMENTO 

 

 Será descredenciado o profissional que: 

1. Receber avaliações desfavoráveis por parte de associados e clientes do 

ExcelênciaSC; 

2. Utilizar qualquer material desenvolvido pelo ExcelênciaSC para seus 

produtos e programas, assim como dados obtidos por meio de pesquisa ou 

estudos, em atividades executadas a não clientes, sem prévia autorização; 

3. Designar outra pessoa para executar o serviço contratado pelo MCE, seja no 

todo ou parte, se esta pessoa não estiver credenciada e com autorização 

prévia e por escrito do ExcelênciaSC. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. Para todos os grupos e respectivos níveis, deverá ser observado o 

cumprimento ao código de ética disponível no portal do ExcelênciaSC; 
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2. As informações prestadas pelo candidato terão caráter confidencial e serão 

mantidas em absoluto sigilo; 

3. As vias originais dos documentos digitalizados e enviados à FNQ, assim como 

todos os comprovantes destinados a dar suporte às informações prestadas, 

deverão ser mantidos pelo candidato, à disposição do ExcelênciaSC, pelo 

prazo de três anos, a contar da data da certificação, para fins de auditoria; 

4. Para realizar qualquer treinamento e/ou curso do ExcelênciaSC o mesmo 

deve possuir empresa cadastrada no estado de Santa Catarina; 

5. Será firmado após o processo com o candidato aprovado o contrato de 

credenciamento; 

6. Para cada atividade realizada com o ExcelênciaSC será realizado um termo 

aditivo, com o descritivo das atividades a serem realizadas; 

7. 0 Excelência a qualquer momento pode negar a inscrição de um novo 

credenciado; 

8. Não poderá participar do presente credenciamento, qualquer 

instrutor/especialista, que por algum motivo tiver sido descredenciado do 

ExcelênciaSC; 

9. Não poderá participar instrutores que não possuem seu cadastro nacional de 

pessoa jurídica como sede em Santa Catarina; 

10. A escolha dos profissionais para atuar nos projetos do ExcelênciaSC, ocorrerá 

de acordo com a solicitação do cliente, com preferência aos profissionais que 

atuam de forma voluntariamente nos projetos. 

 
 


