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1. OBJETIVO          

 
Estabelecer critérios, obrigações e responsabilidades da Fundação de Seguridade 
Social Braslight (“Braslight”) no que tange aos procedimentos para certificação e 
qualificação de seus Dirigentes e Colaboradores. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
A presente Política aplica-se aos Conselheiros, membros da Diretoria Executiva, 
membros do Comitê de Investimento, colaboradores que atuam na avaliação dos 
investimentos e demais colaboradores responsáveis pela aplicação de recursos 
garantidores dos planos, ou seja, todos que estão sujeitos aos processos de 
certificação e qualificação, conforme legislação em vigor. 
 

3. REFERÊNCIAS 
 
 Resolução CNPC Nº 19, de 30/03/2015 e posteriores alterações 

 
 Instrução PREVIC Nº 6, de 29/05/2017  
 
 Código de Ética Fundação de Seguridade Social Braslight 
 

4. DEFINIÇÃO 
 
 Processo de Certificação: Processo realizado por entidade certificadora para 

comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos 
técnicos necessários para o exercício de determinado cargo ou função. 
 

 Processo de Qualificação: Processo continuado pelo qual o dirigente ou 
profissional envolvido na gestão dos planos de benefícios aprimoram seus 
conhecimentos e sua capacitação para o exercício de suas atribuições na 
Braslight. 

 
 Processo de Habilitação: Processo realizado pela Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar - PREVIC para confirmação do atendimento aos 
requisitos condicionantes ao exercício de determinado cargo ou função. 

 

5. PRINCÍPIOS GERAIS 
 
A Braslight se responsabilizará pelas despesas incorridas nos processos de 
certificação e qualificação, observando os critérios abaixo relacionados, bem como a 
sua relação custo-benefício. 

 
A Braslight apenas arcará com as despesas de certificação e qualificação associadas 
às instituições reconhecidas pelos órgãos reguladores a realizar tal atividade. 
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No que se refere ao Programa de Educação Continuada (PEC) que faz parte 
integrante do modelo de certificação do Instituto de Certificação dos Profissionais da 
Seguridade Social (ICSS), o qual auxilia no processo de certificação e qualificação, 
serão priorizados os seminários, cursos e congressos realizados no Rio de Janeiro 
sem ônus para a Fundação. 

 
O não cumprimento da totalidade dos créditos exigidos pelo PEC acarretará na 
impossibilidade de renovação da certificação e as despesas para uma nova 
certificação serão de inteira responsabilidade dos envolvidos abrangidos por esta 
Política, assim como nos casos em que não ocorrer a aprovação na prova de 
recertificação. 
 

6. RESPONSABILIDADES 
 

6.1. Da Diretoria 
 
 Revisar critérios, aprovar, manter uma Política compatível e zelar por sua 

aplicação; 
 

 Autorizar as despesas envolvidas nos processos de certificação e qualificação; 
 
 Dirimir sobre casos não previstos na Política. 
 
6.2. Das Pessoas Sujeitas aos Processos de Certificação e Qualificação 
 
 Controlar os prazos de vencimento e a quantidade de créditos da certificação; 
 
 Buscar a manutenção de créditos no Programa de Educação Continuada (PEC) 

se for o caso; 
 
 Acumular, no mínimo, 32 créditos nos dois primeiros anos e totalizar 120 créditos 

ao final de três anos ou integralizar 40 créditos por ano, a partir da data da 
certificação do ICSS se for o caso;  

 
 Informar a Gerência de Comunicação Institucional e Secretaria Geral sobre o 

status das certificações. 
 
6.3. Da Gerência de Comunicação Institucional e Secretaria Geral 
 
 Monitorar os prazos de vencimentos das certificações e qualificações; 

 
 Informar sempre que possível os cursos, seminários e palestras aos envolvidos; 
 
 Registrar e arquivar os certificados e documentação relativa aos processos de 

certificação, qualificação e habilitação, no que diz respeito aos critérios mínimos 
que devem ser observados, conforme Instrução PREVIC nº 6, de 29/05/2017. 
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6.4. Da Gerência de Governança, Riscos e Compliance 
 
 Verificar a aplicabilidade desta Política, providenciando qualquer alteração 

pertinente; 
 
 Avaliar os casos omissos nesta Política e solicitar apreciação da Diretoria 

Executiva. 
 

7. ANEXOS 
 

Não se aplica. 
 
 
Esta Política foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social 
Braslight, em reunião realizada no dia 24 de agosto de 2017, entrando em vigor a partir 
desta data. 
 
 
 


