
1 
 

 

Manual do Usuário Instituição 
Área Restrita Site de Certificação 

Controle: D.04.36.00 

Data da Elaboração: 13/08/2014 

Data da Revisão: - 

Elaborado por: TIVIT / Certificação ANBIMA 

Aprovado por: Gerência de Certificação ANBIMA 



 

2 
 

Sumário/Índice 

 

Boas Vindas 

 Boas Vindas..............................................................................................................................05 a.
 

Acessando o Site de Certificação 

 Lembrete de senha..................................................................................................................06 a.
 Página Inicial............................................................................................................................07 b.

 

Usuário Máster Instituição 

 Definição..................................................................................................................................09 a.
 Cadastrar Usuário Membro Instituição....................................................................................09 b.
 Associar E-mail.........................................................................................................................11 c.

 

Usuário Membro Instituição 

 Definição..................................................................................................................................12 a.
 Principais Diferenças entre os Usuários...................................................................................12 b.

 

Termo de Pagamento 

 Firmar Termo de Pagamento...................................................................................................13 a.
 
Inscrições 

 Novas Inscrições.....................................................................................................................14 a.
 Novas Inscrições - Digitação...................................................................................................14 b.
 Novas Inscrições – Arquivo Upload........................................................................................15 c.

 

Manutenção de Inscrições 

 Edição da ficha de inscrição.....................................................................................................16 a.
 Exclusão de Inscrição...............................................................................................................17 b.
 Prorrogação de Agendamento em lote....................................................................................18 c.
 Prorrogação de Agendamento individual................................................................................19 d.

 
 

file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia


 

3 
 

Consulta Centro de Testes (Exame Online) 

 Consulta Centro de Testes.......................................................................................................21 a.
 

Histórico de Inscrições 

 Histórico de Inscrições.............................................................................................................23 a.
 
 
Pagamento de Boletos 

 Controle de Boleto da Instituição...........................................................................................25 a.
 Emissão de Boleto..................................................................................................................26 b.

 

Resultados de Exames 

 Download de Planilha de Resultado........................................................................................28 a.
 
 
Processo de Certificação 

 Definição.................................................................................................................................29 a.
 Processo em Andamento........................................................................................................29 b.

 

Atualização Via Curso 

 Definição..................................................................................................................................31 a.
 Atualização Via Curso por Digitação........................................................................................32 b.
 Atualização Via Curso por Upload............................................................................................32 c.
 Relação de Atualizados............................................................................................................33 d.

 
Vínculo do Profissional 

 Definição.................................................................................................................................34 a.
 Confirmação de Vínculo..........................................................................................................34 b.

 
Atualização Cadastral 

 Definição.................................................................................................................................36 a.
 Atualização Cadastral por Digitação.......................................................................................36 b.
 Atualização Cadastral por Upload...........................................................................................37 c.

 
 

file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia


 

4 
 

Admissão 

 Definição..................................................................................................................................38 a.
 Admissão por Digitação...........................................................................................................38 b.
 Admissão por Upload...............................................................................................................39 c.

 

Desligamento 

 Definição..................................................................................................................................40 a.
 Desligamento por Digitação.....................................................................................................40 b.
 Desligamento por Upload........................................................................................................41 c.
 Desligamento por falecimento................................................................................................41 d.

 
Movimentações Informadas 

 Movimentações Informadas...................................................................................................43 a.

 
Relatórios 

 Profissionais Certificados........................................................................................................44 a.
 Relatório de Certificações Válidas por Instituição..................................................................45 b.
 Relatório de Vencimentos por Tipo de Certificação...............................................................45 c.
 Consulta de Certificados por Upload......................................................................................45 d.
 Relatório de Profissionais Vencidos por Tipo de Certificação................................................46 e.
 Consulta de Profissionais Certificados IBCPF..........................................................................47 f.
 Recrutamento e Seleção.........................................................................................................49 g.

 
 

  

file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia
file:///C:/Users/Rebeca.Torres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZVGTBND2/20140507_Nova89_QA_20140325_00FINAL-Pos_reuniao-novas%20duvidas-CVM_cor.doc%23custodia


 

5 
 

Boas Vindas 

Prezado (a),  
  
É com grande satisfação que apresentamos o novo site de Certificação da ANBIMA (Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).  
  
Com o intuito de facilitar sua navegação na área restrita do site da certificação 
(http://cert.anbima.com.br), elaboramos este manual que é um guia de consulta rápida às 
funcionalidades do sistema. 
 
Ele possui a descrição e ilustração das principais telas juntamente com as explicações de cada 
elemento e respectiva ação do sistema. 
 
Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários pelo e-mail 
cpa@anbima.com.br.  
  

 
Cordialmente 

 
Ricardo Nardini 

 
Gerente de Certificação 

 

  

http://cert.anbima.com.br/
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 Acessando o Site de Certificação 

O Site de Certificação deve ser acessado pelo endereço http://cert.anbima.com.br. Nessa tela você 
irá inserir o Login e Senha enviados para seu e-mail. 
 
Se for o seu primeiro acesso, você deve trocar a senha, conforme solicitação pelo próprio sistema. 
  
A senha deve conter letras, maiúsculas, números e caracteres especiais. O acesso ao site é pessoal 
e intransferível, ou seja, o usuário não pode compartilhar seu login e senha com terceiros.  
 

 
 

Lembrete de senha 

Caso você esqueça a sua senha, poderá clicar na opção “Esqueceu sua senha?”. Ao abrir a tela, 
informe o login de acesso e o e-mail cadastrado em nossa base de dados. O sistema irá validar os 
dados informados e em caso positivo enviará para o e-mail cadastrado uma nova senha de acesso 
que deverá ser alterada, conforme explicado acima. 
 
Caso o e-mail cadastrado para o usuário interno tenha mudado, somente o usuário Máster da 
Instituição poderá alterá-lo no sistema e reenviar senha de acesso. 
 

 
 

http://cert.anbima.com.br/
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Página Inicial 

A página inicial da área restrita é composta pelo “Menu horizontal” (Área Administrativa, Base de 
Dados, Consultas e Relatórios, Inscrições e Atualizações), “Meus Links” (lista de até 05 
funcionalidades favoritas”) e “Área Restrita”. 
 

 
 

Na área "Meus Links" você pode adicionar até cinco funcionalidades para acesso rápido. Para 
cadastrar basta clicar no botão "editar" e selecionar as funcionalidades na janela suspensa. 
 

 
 

Em qualquer tela do sistema, ao clicar na logomarca da ANBIMA você retornará para a Página 
Inicial. 
 
Na opção “Área Restrita” você pode sair do sistema e alterar a senha. Você somente será obrigado 
a alterar sua senha se o acesso atual ao site for: 
 
01) O primeiro acesso ao site de um novo usuário; 
02) O primeiro acesso ao site após o pedido de geração de uma nova senha. 



 

8 
 

A senha será enviada sempre por e-mail. 
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Usuários Máster Instituição 

Definição 

O Usuário “Máster Instituição” é criado pela ANBIMA logo após o cadastro da instituição no 
sistema. Ele é o administrador dos usuários da Instituição. 
 
O máster tem acesso para cadastrar os funcionários da instituição que operacionalizarão e 
consultarão as funcionalidades da área restrita do site da Certificação. 
 
Somente o Master Instituição poderá incluir, editar, buscar, excluir, bloquear e desbloquear 
usuários de sua instituição.  
 
No grid de resultados, ao clicar no login, o sistema exibirá os dados para visualização e edição. 

 

 
Observação: Ao cada criação de novo usuário "Master Instituição", o sistema bloqueia o máster 
antigo cadastrado. O acesso para os usuários internos vinculados ao máster bloqueado no site da 
Certificação é reativado somente após a Certificação realizar o desbloqueio deste máster ou o 
cadastro de um novo responsável pelo usuário "Master" da Instituição. 
 
 

Cadastrar Usuário Membro Instituição 

Para cadastrar um novo usuário Membro Instituição, basta preencher os campos do formulário e 
clicar em "salvar", sendo que os campos com asterisco (*) são obrigatórios. 
 
O campo “Login” estará desabilitado para edição na inclusão ou alteração do usuário Membro 
Instituição, e será gerado automaticamente pelo sistema a partir dos dados do CPF. 
 
O “Perfil” selecionado determinará para o usuário quais módulos (pacote de funcionalidades) pré-
definidos terá acesso. Exemplo: “Perfil Inscrição”; “Perfil Movimentação”; “Perfil Relatórios”; 
“Perfil Membro Instituição Completo”, etc.. 
 
Importante: Caso o pacote de funcionalidades do Perfil seja alterado posteriormente pela 
ANBIMA, as novas atualizações não serão replicadas automaticamente para os usuários já 
cadastrados. Será necessário editar manualmente o perfil de cada usuário que necessite das 
atualizações realizadas pela ANBIMA. Para tal, o Master deve acessar individualmente cada login, 



 

10 
 

desmarcar o campo “Perfil”, clicar em “Salvar” e selecionar novamente o perfil que o usuário deve 
possuir. Ao concluir esse procedimento, o usuário interno terá acesso ao novo pacote de 
funcionalidades. 
 
Ao cadastrar cada usuário, o máster visualizará a lista de Instituições que pertencem ao grupo. A 
lista de Instituições deverá conter apenas as instituições vinculadas ao Grupo de Instituições do 
usuário membro instituição. É obrigatória a seleção de ao menos uma instituição. O usuário 
obrigatoriamente deve ter um Vínculo Principal, que é a instituição à qual ele é vinculado 
(instituição na qual ele trabalha). 
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Mesmo após selecionar o perfil, será possível editar os módulos (pacote de funcionalidades) do 
sistema associados ao Usuário Instituição. Ao clicar em "associar módulo" o sistema exibirá a 
listagem de todos os módulos pré-selecionados no perfil do usuário. Para alterar, o máster deve 
selecionar o checkbox ao lado do item para liberar o acesso e marcar a opção "Consulta" ou 
"Edição" para definir as permissões. 
 

 
 

Associar e-mail 

A opção “Associar E-mail” somente estará disponível na tela de edição do usuário, que é acessada 
pelo Máster. Nessa tela, o usuário Master, escolhe quais os eventos de e-mail o usuário Instituição 
receberá.  
 
Todos os eventos virão pré-selecionados pois o sistema relaciona as funcionalidades liberadas 
versus e-mails cadastrados. 
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 Usuário Membro Instituição 

Definição 

O usuário Membro Instituição é o responsável pela operacionalização do sistema. Esse usuário 
acessa às funcionalidades que o Usuário Master de sua instituição liberar. 
 
Somente o Master Instituição poderá incluir, editar, buscar, excluir, bloquear e desbloquear 
usuários de sua instituição.  
 
Principais Diferenças entre os Usuários 
 

MASTER INSTITUIÇÃO USUÁRIO INSTITUIÇÃO 

Um Master por instituição 
Podem ser cadastrados n usuários com 

diferentes perfis, segundo necessidade. 

Responsável por criar os usuários da instituição 

e realizar as manutenções no sentido de liberar 

novas funções. 

 

É o Master que reenvia as senhas dos usuários, 

em caso de alteração de e-mail do usuário. 

Responsável por realizar as operações que 

asseguram o cumprimento do Código: 

inscrições, atualização cadastral, admissão, 

desligamento, notificação de atualização via 

curso, acompanhamento dos vencimentos, etc. 

Login e senha disponibilizados após cadastro 

feito pela ANBIMA. 

Login e senha enviados automaticamente, após 

cadastro feito pelo Master Instituição. 
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 Termos de Pagamento  

Acesso: Login Instituição > Inscrições e Atualizações > Termo de Pagamento > Termo de 
Compromisso do Exame Online / Termo de Compromisso Exame Impresso ou Termo de 
Compromisso de Atualização Via Curso. 
 
A tela de Termo de Compromisso é disponibilizada somente para o membro da instituição que 
possuía permissão para isso. 
 
 

Firmar Termo de Compromisso (Exame Online; Exame Impresso e Atualização Via Curso) 

Todos os termos de pagamento precisam ser firmados para que o sistema libere o acesso às 
funcionalidades: Inscrições de Profissionais (Exame Online e Exame Impresso), Controle e Emissão 
de boletos, Envio de Atualização via Curso.  
 
Os termos são firmados uma única vez pela instituição, porém, podem ser acessados sempre que 
necessário pelo usuário que tiver permissão à funcionalidade. 
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 Inscrições 

Novas Inscrições 

Acesso: Login Instituição > Inscrições e Atualizações > Inscrições > Novas Inscrições 
 
Na tela Novas Inscrições, o usuário poderá fazer as inscrições dos profissionais da sua instituição. 
As inscrições podem ser realizadas via digitação (um a um) ou via arquivo (upload arquivo bloco de 
notas – conforme o modelo do arquivo), disponível na tela de inscrição. 

 

 
 

 

Novas Inscrições  - Digitação 

 

O Formulário de novas inscrições permite a inclusão manual dos profissionais na relação de 
inscritos. Os campos dessa funcionalidade são os mesmos que deverão ser encaminhados via 
arquivo. Se o profissional já possuir alguma certificação, alguns campos virão preenchidos na ficha 
de inscrição. 
 
Os campos com “*” são de preenchimento obrigatórios.  
 
Atenção: As comunicações realizadas pela ANBIMA utilizam o endereço de e-mail eletrônico 
cadastrado na ficha de inscrição, por isso, essa informação deve ser cadastrada corretamente 
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nesse campo. 

 

 

Novas Inscrições – Arquivo Upload 

 

Para realizar o Upload das inscrições é necessário criar um arquivo em bloco de notas (txt) com as 
informações solicitadas no modelo disponibilizado na página de inscrição. 

 
O arquivo enviado será processado de acordo com o tempo configurado no servidor da 
Certificação para processamento de arquivos. O executor do Upload receberá um e-mail com o 
resultado do Processamento. 
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 Manutenção de Inscrições  

Acesso: Login Instituição > Inscrições e Atualizações > Manutenção > Manutenção de Inscrições da 
Instituição 
 
Essa funcionalidade permite consultar as inscrições realizadas pela instituição, excluir inscrições 
(individual ou em lote), prorrogar o prazo de agendamento para o exame online (individual ou em 
lote) e editar as informações cadastradas na ficha de inscrição de qualquer profissional inscrito. 

 

 
 

Edição da Ficha de Inscrição 

Essa tela será exibida, após realizar a busca na tela "Manutenção de Inscrição" e clicar em 
qualquer coluna do grid. 
 
No caso de inscrição para Exame Online, somente se a inscrição não estiver agendada,  os campos 
estarão liberados para edição. Caso contrário, não será possível editar as informações. 
 
Para o Exame Impresso, somente será possível editar as informações durante o período de 
inscrição. Após o encerramento do exame, a lista de inscritos é encaminhada ao Parceiro 
responsável pela sua aplicação e não é mais possível editar as informações. 
 
Para os profissionais que possuam alguma certificação da ANBIMA, os campos “CPF”, "E-mail” e os 
“Dados Profissionais” (Categoria, Tipo de Atividade, Área de Atuação, Tipo de Gestor, Cargo, 
Vínculo) estarão desabilitados para edição. Caso necessite editar alguma informação, esta deve ser 
realizada pela funcionalidade “Atualização Cadastral”. 
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Exclusão de Inscrição 

Ao realizar a consulta na tela Manutenção, a inscrição que não estiver agendada (Exame Online) 
ou cujo prazo de alteração não tenha expirado (Exame Impresso), poderá ser excluída em lote ou 
individualmente. 
 
Ao excluir uma inscrição, o profissional inscrito será comunicado via e-mail. 
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Prorrogação de Agendamento em Lote 
 

Para prorrogar prazo de agendamento em lote é necessário realizar filtro de período limite de 
agendamento e exame. O sistema prorroga agendamento de apenas 300 inscrições em cada 
pesquisa.  
 
A data limite máxima para prorrogação do prazo de agendamento é de 60 dias a contar da data de 
prorrogação. 
 
O profissional receberá um e-mail informando o novo prazo limite de agendamento. 
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Prorrogação de Agendamento Individual 

Acesso: Login Instituição > Inscrições e Atualizações -> Manutenção -> Manutenção de Inscrições 
da Instituição 
 
Essa tela será exibida, após realizar a busca na tela "Manutenção de Inscrições da Instituição", na 
coluna "Data Limite de Agendamento", clicar no registro que possua o link em azul. 
 
O profissional receberá um e-mail informando o novo prazo limite de agendamento. 
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Consulta Centro de Testes (Exame Online) 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios > Inscrições > Consulta CT para RH 
 
Essa consulta permite visualizar os Centros de Testes disponíveis para agendamento do exame 
online. 
 
O número de vagas divulgado nesse relatório corresponde à oferta disponibilizada semanalmente 
pelo local de prova, independente de sua ocupação ou não. 
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Histórico de Inscrições 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios > Inscrições > Histórico de Inscrições 
 
Essa funcionalidade permite a consulta do histórico de inscrições dos profissionais inscritos pelo 
RH e também que obtiveram a aprovação quando realizaram o exame de forma avulsa. 
 
O resultado poderá ser exportado para txt. 
 
Devido ao volume de informações constante no sistema, essa consulta é atualizada 
periodicamente conforme parâmetro definido pela área de Certificação. 
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Pagamento de Boletos 

Controle de Boletos da Instituição 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios -> Pagamento -> Controle de Boletos da 
Instituição 
 
Para saber quais profissionais estão relacionados no boleto a ser emitido no início de cada mês, 
basta acessar a funcionalidade "Controle de Boletos”.  
 
A tela permite consultar os boletos para Exame Online, Exame Impresso e Atualização via curso de 
acordo com as condições de filtros informados. 
 
Exame Online / Atualização Via Curso: Ao selecionar algum desses dois tipos de aplicação, 
habilitará os filtros “Período De* / Até*” e “Boleto Gerado” para realização da pesquisa. 
 
Exame Impresso: Ao selecionar o tipo de aplicação "Exame Impresso", habilitará os filtros Data do 
“Exame De / Até*” e “Boleto Gerado” para realização da pesquisa. 
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Ao clicar sobre o número de inscritos no exame ou no campo total, aparecerá um pop-up com a 
relação de inscritos / atualizados: 
 
 

 
 

 

Emissão de Boletos 

Acesso: Login Instituição > Inscrições e Atualizações > Pagamento > Emissão de Boletos 
 
Pela funcionalidade de emissão de boleto você conseguirá imprimir todos os boletos 
disponibilizados no primeiro dia útil do mês (Exame Online e Atualização Via Curso) e do exame 
impresso, quando encerrado prazo de inscrição. 
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Resultados de Exames 

Download de Planilha de Resultado 

Acesso: Login Instituição > Inscrições e Atualizações -> Resultados de Exames -> Download de 
Planilha de Resultado 
 
Mensalmente a ANBIMA divulga os resultados dos exames online aplicados no mês anterior (dia 
15 do mês). Para o exame impresso segue o cronograma divulgado. 
 
Na opção Exame Online, o campo período é de preenchimento obrigatório para o cálculo. Para o 
Exame Impresso não estará habilitado o campo período. 
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 Processos de Certificação 

Definição 

Todo profissional que realiza o exame da ANBIMA entra em processo de certificação. Podendo 
adquirir um dos status: 
 
Reprovado: não obteve o mínimo de aproveitamento necessário para aprovação no exame / 
módulo que estava inscrito. 
 
Ausente: profissional não compareceu ao exame. 
 
Aprovado: profissional aprovado em todos os módulos que compõem um exame, porém, não 
cumpriu os demais requisitos necessários para a certificação (Ex.: Vínculo com Instituição 
Participante). 
 
Aprovado Parcialmente: profissional aprovado em um dos módulos que compõem um exame 
(Exemplo: CGA). 
 
Certificado: profissional aprovado em todos os módulos que compõem um exame, podendo ser 
um ou mais (Ex.: Cpa-10 ou CGA) e/ou cumpriu os requisitos (pré ou pós) do exame (Ex.: vínculo 
com instituição participante, exercício de atividade relacionada, etc). 
 
Processo de Certificação dentro do novo Site é composto das funcionalidades abaixo: 
 
 

Processos em Andamento 

Acesso: Login Instituição > Área administrativa -> Inscrições e Atualizações -> Processos em 
Andamento  
 
A tela de "Profissionais em Processo de Certificação" permite consultar os profissionais que 
possuem pendencia de conclusão do processo de Certificação. A tela exibirá os Processos de 
Certificações com Status "Aprovados Parcialmente" e "Aprovados", de acordo com as condições 
de filtros informadas: 
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Atualização via Curso 

Definição 

Acesso: Login Instituição > Área administrativa > Inscrições e Atualizações > Atualizações via Curso 
> Envio de Dados 
 
Todo profissional certificado deve, periodicamente, atualizar a sua certificação. Uma das formas é 
a atualização por curso fornecido / validado pela instituição. 
 
Para enviar os dados e fazer a Atualização via Curso, selecione o Tipo de Certificação, insira os 
dados CPF / Data de nascimento e clique "confirmar".  
 
Caso queira outra opção, selecione o Tipo de Certificação e faça UPLOAD do arquivo com as 
informações da Atualização (seguir as instruções de layout do arquivo) e clique "confirmar". 
 
A data de conclusão do curso deverá ser menor ou igual ao vencimento da certificação. 
 
•Período Máximo para informar a Atualização: a instituição poderá informar a atualização via 
curso em até 90 dias após a conclusão.  
•O profissional certificado receberá por e-mail a informação do novo vencimento de sua 
certificação. 
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Atualização Via Curso por Digitação 

Após informar CPF e Data de Nascimento do Profissional o sistema abrirá uma tela com as 
informações referentes ao Profissional.  
 
Após o preenchimento de todas as informações, ao clicar no botão “Confirmar Atualização”, o 
vencimento da certificação será recalculado e o sistema exibirá uma mensagem com o novo 
vencimento na tela.  
 

 
 

Atualização Via Curso por Upload 

Para realizar o Upload das informações é necessário criar um arquivo em bloco de notas (txt) com 
as informações solicitadas no modelo disponibilizado na página de atualização via curso. 
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O arquivo enviado será processado de acordo com o tempo configurado no servidor da 
Certificação para processamento de arquivos. O executor do Upload receberá um e-mail com o 
resultado do Processamento. 

 
 

Relação de Atualizados 

Acesso: Consulta e Relatórios > Atualização Via Curso > Relação de Atualizados 
 
Essa consulta permite visualizar todas as atualizações incluídas no sistema pela Instituição ou pela 
ANBIMA (por exceção).  
 
É possível exportar a busca realizada para arquivo txt.  
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 Vínculo do Profissional 

Definição 

Todo profissional que se inscreve de forma avulsa e é aprovado, deve ter seu vínculo confirmado 
ou negado pela instituição a qual indicou ser funcionário. 
 
O nome do profissional é divulgado na relação de certificados da instituição até que esta trate a 
informação. Se a instituição confirmar o vínculo, o registro permanece inalterado. Se a instituição 
negar o vínculo empregatício, o profissional será considerado como sem vínculo e não constará 
mais na lista de certificados da instituição que realizou a ação. 
 
 

Confirmação de Vínculo 

Acesso: Login Instituição > Base de Dados > Vínculo > Confirmação de Vínculo 
 
A tela Tratativa de Vínculo disponibilizada no menu "Confirmação de Vínculo" permite que a 
instituição localize o Profissional que se inscreveu de forma avulsa e foi aprovado, e confirme ou 
negue o vínculo dele: 
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Ainda na coluna "Confirmar" é possível tratar o vínculo dos profissionais, por meio da opção 
confirmar ou negar. Ao clicar no botão “Confirmar Vínculo”, este validará a opção selecionada na 
página para cada profissional. 
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 Atualização Cadastral 

Definição 

Acesso: Base de dados > Movimentação / Atualização Cadastral > Atualização Cadastral 
 
Todo profissional certificado (mesmo que vencido) pode ter seus dados profissionais atualizados 
no site. Conforme previsto no Código de Certificação, as instituições devem manter o registro de 
seus profissionais atualizados no site. 
 
Somente é possível realizar a atualização cadastral dos profissionais vinculados à instituição 
logada. 
  
A atualização cadastral pode ser informada via digitação ou via Upload (arquivo txt), de acordo 
com o layout do arquivo disponível na tela para consulta.  
 

 
 

Atualização Cadastral por Digitação 

Após informar CPF e Data de Nascimento do Profissional o sistema abrirá uma tela com as 
informações referentes ao Profissional.  
 
Após o preenchimento de todas s informações, ao clicar no botão “Confirmar Atualização 
Cadastral”, caso o profissional tenha o vencimento da certificação recalculado, o sistema exibirá 
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uma mensagem com o novo vencimento e enviará a informação para o e-mail cadastrado para o 
profissional. 
 

 
 
 

 

Atualização Cadastral por Upload 

Para realizar o Upload das informações é necessário criar um arquivo em bloco de notas (txt) com 
as informações solicitadas no modelo disponibilizado na página de atualização cadastral. 
 
O arquivo enviado será processado de acordo com o tempo configurado no servidor da 
Certificação para processamento de arquivos. O executor do Upload receberá um e-mail com o 
resultado do Processamento. 
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Admissão 

Definição 

Acesso: Login Instituição > Base de dados > Movimentação / Atualização Cadastral > Admissão 
 
O site da Certificação permite a admissão de um profissional sem vínculo ou vinculado à outra 
instituição participante.  
 
Nos dois casos, a data de admissão deve ser maior ou igual que a data de certificação ou de 
admissão na instituição anterior ou ainda, de desligamento da instituição anterior. No caso de 
admissão de profissional vinculado a outra instituição participante, o sistema desligará o 
profissional automaticamente da outra instituição. 
 
A admissão pode ser informada via digitação ou via Upload (arquivo txt), de acordo com o layout 
do arquivo disponível na página de admissão.  
 

 
 
 

 
Admissão por Digitação 

Após informar CPF e Data de Nascimento do Profissional o sistema abrirá uma tela com as 
informações referentes ao vínculo atual do Profissional. Os campos estarão em branco para que 
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você complete as informações. 
 
Após o preenchimento de todas s informações, ao clicar no botão “Confirmar Admissão”, caso o 
profissional tenha o vencimento da certificação recalculado, o sistema exibirá uma mensagem 
com o novo vencimento, caso contrário, exibirá Admissão realizada com sucesso. 
 
 

 
 

 
 

Admissão por Upload 

Para realizar o Upload das informações é necessário criar um arquivo em bloco de notas (txt) com 
as informações solicitadas no modelo disponibilizado na página de admissão. 

 
O arquivo enviado será processado de acordo com o tempo configurado no servidor da 
Certificação para processamento de arquivos. O executor do Upload receberá um e-mail com o 
resultado do Processamento. 
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Desligamento 

Definição 

Acesso: Login Instituição > Base de dados > Movimentação / Atualização Cadastral > Desligamento 
 
Somente é possível informar o desligamento de um profissional vinculado a sua instituição.  
 
A data de desligamento sempre deve ser maior ou igual à data de admissão ou de certificação do 
profissional.  
 
A admissão pode ser informada via digitação ou via Upload (arquivo txt), de acordo com o layout 
do arquivo disponível na tela de desligamento.  
 

 
 
 

Desligamento por Digitação 

Após informar CPF e Data de Nascimento do Profissional o sistema abrirá uma tela com as 
informações do Profissional.  
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Após o preenchimento de todas s informações, ao clicar no botão “Confirmar Desligamento”, caso 
o profissional tenha o vencimento da certificação recalculado, o sistema exibirá uma mensagem 
com o novo vencimento, caso contrário, exibirá Desligamento realizado com sucesso. 
 

 
 

Desligamento por Upload 

Para realizar o Upload das informações é necessário criar um arquivo em bloco de notas (txt) com 
as informações solicitadas no modelo disponibilizado na página de desligamento. 

 
O arquivo enviado será processado de acordo com o tempo configurado no servidor da 
Certificação para processamento de arquivos. O executor do Upload receberá um e-mail com o 
resultado do Processamento. 

 
 

Desligamento por Falecimento 

Acesso: Login Instituição > Base de dados > Movimentação / Atualização Cadastral > Desligamento 
por falecimento 

 
O processo de Desligamento por Falecimento segue o mesmo processo de um desligamento 
comum.  
 
Após a conclusão do desligamento, o profissional será removido da lista de profissionais 
certificados, constando apena no histórico de inscrições. O profissional ficará com a data de 
vencimento da certificação igual a data de desligamento da instituição. 
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 Movimentações Informadas 

Acesso: Login Instituição > Base de dados > Movimentação / Atualização Cadastral > 
Movimentações Informadas - RH 
 
Esta consulta permite verificar as movimentações realizadas por sua instituição nas 
funcionalidades: Admissão, Desligamento, Desligamento por Falecimento e Atualização Cadastral. 
 
Período da Movimentação: A data em que foi informado o evento no sistema. 
 
Período da Posição Funcional: A data da que ocorreu de fato a admissão / desligamento / 
atualização cadastral. 
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Relatórios 

Profissionais Certificados 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios > Certificados > Profissionais Certificados 
 
Essa consulta permite a visualização da relação de Certificados (Instituição logada; Mercado e Sem 
Vínculo). 
 
É possível exportar a lista para arquivo txt. 
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Relatório de Certificações Válidas por Instituição 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios > Certificados > Relatório de Certificações Válidas 
por Instituição 
 
Essa consulta disponibiliza os números da sua Instituição em comparação com o mercado e os 
profissionais sem vinculo com instituição financeira. 
 

 
 
 

Relatório de Vencimentos por Tipo de Certificação 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios > Certificados > Relatório de Vencimentos por 
Tipo de Certificação 
 
Essa consulta exibe o total das certificações emitidas, vencidas e válidas por Instituição. É 
necessário filtrar um tipo de certificação.  
 

 
 

 
 

 

Consulta de Certificados Upload 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios > Certificados > Consulta de Certificados Upload 
 
Essa consulta permite o envio de uma relação de CPFs em arquivo bloco de notas (txt) e retorna os 
dados profissionais do certificado, tipo de vínculo ou notifica quando o CPF não pertence a um 
profissional certificado. 
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Relatório de Profissionais Vencidos por Tipo de Certificação 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios > Certificados > Relatório de Profissionais 
Vencidos por Tipo de Certificação 
 
Essa consulta exibe por tipo de certificação, a relação de profissionais vencidos de cada instituição, 
relacionando as equivalências e a elegibilidade.  
 
É possível realizar o download da lista de profissionais vencidos ao clicar no número resultante na 
coluna “Vencidos sem Equivalente”. 
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Consulta de Profissionais Certificados IBCPF 
 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios > Certificados > Consulta de Profissionais 
Certificados IBCPF 
 
O objetivo da consulta é permitir que a Instituição acesse à relação de profissionais certificados 
pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais (IBCPF)  e que estão vinculados à ela. 
 
Essa consulta exibe a relação de todos os profissionais certificados pelo CFP (Certified Financial 
Planner) e as informações registradas no sistema do IBCPF.  
 
Para os profissionais que possuam alguma certificação da ANBIMA, virá descrito nesse relatório 
essa informação. É possível exportar a busca realizada para arquivo txt. 
 
Todas as informações, tais como nome, telefone, e-mail, instituição, categoria, área de atuação, 
entre outras têm como fonte o dado informado pelo próprio profissional no site do IBCPF. Assim, 
as informações dessa consulta podem estar diferentes da consulta de profissionais certificados da 
ANBIMA, não podem ser atualizadas pela Instituição Participante no site da certificação e, 
portanto, não é objeto de supervisão para fins do Código de Certificação. A atualização dos dados 
somente pode ser feita pelo próprio profissional CFP na página do IBCPF: www.ibcpf.org.br 
 
Importante: O sistema da ANBIMA exibe apenas para as instituições participantes os profissionais 
que estão alocados em sua respectiva instituição. Caso algum profissional apareça de forma 
divergente no sistema da ANBIMA e do IBCPF, é necessário alinhar em ambos os sistemas o Código 
da Instituição ao qual o profissional está vinculado. Duvidas sobre os registros podem ser 
esclarecidas através do endereço: ibcpf@ibcpf.org.br 
 
 
 
 

http://www.ibcpf.org.br/
mailto:ibcpf@ibcpf.org.br
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Recrutamento e Seleção 

 

Acesso: Login Instituição > Consulta e Relatórios > Certificados > Recrutamento e Seleção 
 
Essa consulta exibe todos os profissionais com status “sem vínculo” na base de dados da ANBIMA 
e exibe as informações profissionais e pessoais registradas no site.  
 
É possível exportar a busca realizada para arquivo txt. 
 

 
 


