Manual de inscrição – Certificação ABT
2022

1

Sumário
1. Inscrição comum .................................................................. 3
2. Inscrição via arquivo ........................................................... 14

2

1. Inscrição comum
1.1) O interessado deverá realizar a inscrição para o exame de certificação ABT pelo link:
https://certpessoas.fgv.br/abracam
Ao entrar na página, clique no botão “Inscrições”.

1.1) Após a leitura do “Regulamento” sinalize o de acordo para prosseguir.
Realize o mesmo procedimento com o “Termo de Ciência e Aceite”.
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1.2) Informe seu CPF e clique na opção “Avançar”.

1.3) Caso o inscrito seja um colaborador de uma instituição financeira associada ABRACAM
(vide lista), selecione a opção “Sim” para “Associado?”, preencha o próximo campo com o
CNPJ da instituição financeira em que trabalha e informe seu e-mail corporativo.
Clique em “Avançar” para prosseguir para a próxima etapa.
O benefício do desconto ao associado é dado neste momento.
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A ABRACAM não pode realizar qualquer alteração posterior em caso de erro de
preenchimento ou dados não informados para obtenção do desconto.
Caso o candidato seja colaborador de uma instituição financeira associada ABRACAM, tenha
escolhido a opção “Não” e queira corrigir, terá que aguardar a exclusão automática da ficha
cadastral 10 dias após a inscrição.
Se o boleto de pagamento tiver sido gerado, é preciso aguardar 5 dias após o vencimento para
cancelamento do boleto, além dos 10 dias de inatividade da inscrição. O inscrito não poderá
realizar nenhum tipo de alteração cadastral nem gerar outro boleto durante este período.
Se o colaborador de um correspondente cambial se inscrever como “Associado ABRACAM” e
não constar na lista de associados, a inscrição não será efetuada, mesmo após pagamento da
inscrição com desconto.
O departamento financeiro da ABRACAM encaminhará um novo boleto ao inscrito pelo e-mail
cadastrado com a diferença de valor. Uma vez confirmado o pagamento adicional, a inscrição
poderá avançar.
Correspondentes cambiais que tiverem interesse em se associar devem entrar em contato pelo
telefone (11) 3113-4040 ou e-mail abracam@abracam.com.
1.4) Nos demais casos, o inscrito deve preencher a opção “Não” no campo “Associado?” e
clicar na opção “Avançar”.
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1.5) Após a leitura do “Termo de Consentimento para Uso de Dados Pessoais” o candidato
deverá sinalizar as opções e clicar em “Confirmar”.

1.6) Após preencher a ficha cadastral, o candidato deverá criar a senha de acesso conforme
os requisitos listados.

Ressaltamos que todos os dados devem ser preenchidos corretamente.
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1.7) Na próxima etapa, verifique a ficha cadastral e clique em “Confirmar”.

1.8) Após preencher a ficha cadastral, será encaminhado um e-mail de confirmação da
inscrição ao candidato.
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1.9)

Em seguida clique no botão “Entrar”.

Realize o preenchimento do login e a senha.
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1.10) Ao entrar na tela do candidato, selecione a opção “Pagamento” e em seguida
“Gerar Boleto”.

A compensação do boleto pode levar até 03 (três) dias úteis após a data da efetivação do
pagamento.

1.11) Após a confirmação do pagamento do boleto, o inscrito pode realizar o
agendamento da prova clicando nesta opção ao lado esquerdo da tela.
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1.12) O candidato deverá estar ciente das condições do “Termo de Agendamento”.

1.13) Escolha o local onde deseja realizar a prova.
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1.14) Em seguida escolha data e horário da prova conforme disponibilidade do local
escolhido.
Clique em “Avançar” para que o agendamento seja efetivado.

Conferir data, hora e local escolhido e então clicar em “Confirmar”.
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O candidato poderá consultar o agendamento a qualquer momento clicando na opção
“Agendamento”.

Para a realização do cancelamento da data do exame, estará disponível a opção sinalizada abaixo,
até 8 (oito) dias corridos antes da data marcada.
Nesta situação o candidato poderá cancelar o "Agendamento Solicitado" até 2 (duas) vezes, sem
custo.

Restando 7 (sete) dias para a data do exame, o sistema de agendamento estará fechado para
alterações e cancelamentos.
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No dia do exame, o candidato deve comparecer ao local da prova com 30 minutos de
antecedência portando documento oficial de identidade com foto. Não será tolerado nenhum tipo
de atraso, independente do motivo alegado.
1.15) Os resultados estarão disponíveis nas páginas dos candidatos no site em até 05 dias úteis
após a realização do exame.

O certificado digital estará disponível na opção “Certificado”.
É possível compartilhar e realizar o download do documento.
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2. Inscrição via arquivo
Este método de inscrição é aberto às instituições financeiras que queiram realizar inscrições
de vários colaboradores de uma vez só.
Caso haja interesse, favor entrar em contato pelo e-mail certificacao@abracam.com
2.1) A instituição deverá enviar um documento em formato .txt (bloco de notas) com as
seguintes informações:
NOME, CPF; E-MAIL; TIPO DE EXAME (ABT1 ou ABT2); NOME DA INSTITUIÇÃO
As informações devem ser listadas exatamente nesta ordem, com cada campo separado por ponto-evírgula (;). Veja abaixo modelo de como o arquivo deve ser preenchido:

É possível juntar inscrições de exames ABT1 e ABT2 em um mesmo arquivo.
Envie o arquivo preenchido para certificacao@abracam.com e a Associação confirmará o
número de inscritos. Após o e-mail com o aceite, o departamento financeiro da ABRACAM
encaminhará um boleto referente ao total de inscritos por exame, já com o valor do benefício
do desconto se a instituição financeira for associada.
2.2) Após a confirmação do pagamento do boleto, os inscritos receberão um e-mail com um link
para completar a pré-inscrição.
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2.3) Ao entrar no link, clique no botão “Inscrições”.

2.4) Após a leitura do “Regulamento” sinalize o de acordo para prosseguir.
Realize o mesmo procedimento com o “Termo de Ciência e Aceite”.
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2.5) Informe seu CPF e clique na opção “Avançar”.

2.6) Ao escolher o exame, deverá aparecer somente uma opção, realize o preenchimento e clique
em “Avançar” para prosseguir para a próxima etapa.
Caso apareça dois exames para selecionar (ABT1 e ABT2), não prosseguir com as etapas, deverá
entrar em contato com o departamento da certificação através do e-mail
certificacao@abracam.com ou telefone (11) 3113-4040.
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2.7) Após a leitura do “Termo de Consentimento para Uso de Dados Pessoais” o candidato deverá
sinalizar as opções e clicar em “Confirmar”.

2.8) Após preencher a ficha cadastral, o candidato deverá criar a senha de acesso conforme os
requisitos listados.

Ressaltamos que todos os dados devem ser preenchidos corretamente.
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2.9) Na sequência, verificar a ficha cadastral e clicar em “Confirmar”.

2.10)

O candidato deverá verificar a caixa de e-mail após a confirmação da inscrição.
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2.11) Em seguida deverá clicar no botão “Entrar”.

Realizar o preenchimento do login e a senha.

2.12) Após o login, o inscrito pode realizar o agendamento da prova clicando nesta opção ao
lado esquerdo da tela.
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O candidato deverá estar ciente das condições do “Termo de Agendamento”.

2.13) Escolha o local onde deseja realizar a prova.
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2.14) Em seguida escolha data e horário da prova conforme disponibilidade do local
escolhido.
Clique em “Avançar” para que o agendamento seja efetivado.

Conferir data, hora e local escolhido e então clicar em “Confirmar”.
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O candidato poderá consultar o agendamento a qualquer momento clicando na opção
“Agendamento”.

Para a realização do cancelamento da data do exame, estará disponível a opção sinalizada abaixo,
até 8 (oito) dias corridos antes da data marcada.
Nesta situação o candidato poderá cancelar o "Agendamento Solicitado" até 2 (duas) vezes, sem
custo.

Restando 7 (sete) dias para a data do exame, o sistema de agendamento estará fechado para
alterações e cancelamentos.
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No dia do exame, o candidato deve comparecer ao local da prova com 30 minutos de
antecedência portando documento oficial de identidade com foto. Não será tolerado nenhum tipo
de atraso, independente do motivo alegado.
2.15) Os resultados estarão disponíveis nas páginas dos candidatos no site em até 05 dias úteis
após a realização do exame.

O certificado digital estará disponível na opção “Certificado”.
É possível compartilhar e realizar o download do documento.

23

