LISTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
(recomendação Previ)

FORMAÇÃO ACADÊMICA E EDUCAÇÃO CONTINUADA
i.
Áreas Preferenciais: Direito, Administração, Economia, Engenharias, Ciências Contábeis, Auditoria, Controladoria, Logística e Distribuição, Finanças, Comércio Exterior, Mercado de
Capitais, Relações Internacionais, Estatística, Atuária, Gestão de Projetos, Tecnologia e Matemática.
ii.
Áreas não preferenciais: demais cursos.

Graduação (completa)

Diploma da instituição de ensino superior ou histórico escolar ou declaração da faculdade. Somente serão considerados os cursos concluídos.

Pós graduações (MBA ou Especialização): diploma da instituição de ensino superior ou histórico escolar ou declaração da faculdade, constando
o nome completo do curso, bem como a CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO. Somente serão considerados os cursos concluídos.
Pós-graduações (MBA, Especialização ou
Mestrado), Doutorado ou formação
acadêmica internacional, em áreas
preferenciais, concluídos e com carga
horária igual ou superior a 360h, no Brasil
Mestrado ou Doutorados: diploma da instituição de ensino superior ou histórico escolar ou declaração da faculdade, constando o nome
ou no exterior
completo do curso. O documento comprobatório deve contemplar a defesa e aprovação da Dissertação ou Tese, pois somente serão
considerados os cursos concluídos.

Idiomas

Diploma de curso de idioma, certificações internas do BB ou certificações internacionais.
Serão considerados válidos os certificados dentro do prazo de validade determinado por cada Entidade. A seguir encontra-se a correlação entre
as certificações aceitas com o registro da alternativa no currículo.
CERTIFICADOS DE CURSOS DO IBGC PARA CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E/OU FISCAL NÃO SERÃO ADMITIDOS COMO
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE CERTIFICAÇÃO.

Certificação de Conselheiro de Administração (IBGC)
Certificação de Conselheiro Fiscal (IBGC)

Certificações

Certificação com ênfase em Investimentos (ICSS)
Certificação com ênfase em Administração – (ICSS)
Certificação com ênfase em Contabilidade (ICSS)

Conselheiro de
Administração
Conselheiro Fiscal
Tanto conselheiro
de administração
como conselheiro
fiscal

Certificação Profissional Série 20 - CPA20 (Anbima)
Certificação de Especialista em Investimentos - CEA (Anbima)
Chartered Financial Analyst - CFA (CFA Institute)
Certificado de Gestores - CGA (Anbima)

Outras Certificações

Certified Financial Planner - CFP (IBCPF)
Certificado Nacional do Profissional de Investimento - CNPI (Apimec)

Artigo publicado em livro: para fins de comprovação, o (a) candidato (a) poderá apresentar cópia da capa, contracapa e sumário.
Observação: compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua ISBN (ou ISSN para obras seriadas), tenha mais de 50
páginas (cf. ABNT) e seja publicado por editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial.
Produtos com menos de 50 páginas são tecnicamente classificados como folhetos e não serão avaliados como livros.

Produção e Aquisição de Conhecimento
Contínuo, nos últimos 2 anos em áreas Artigo publicado em revista: link da revista ou carta de aceite da organização ou conselho editorial da revista.
preferenciais
Publicação de livros:
(i) Autor (a): cópia da capa do livro, cópia da folha que contém o conselho editorial, cópia da folha que contém o ISSN e a impressão do link da
editora contendo o conselho editorial do livro;
(ii) Organizador (a): cópia da folha do livro que contém o conselho editorial, cópia da folha que contém o ISSN ou a capa do livro e a impressão
do link da editora contendo o conselho editorial do livro.

Palestrante em Conferências e Congressos nacionais/internacionais : certificado de participação que especifique a atuação como palestrante.
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