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TABELA DE PREÇOS

RP-IB-069
Rev.14

ATENÇÃO:
Os valores abaixo estão relacionados somente a inscrição, exame de qualificação, reexame de qualificação e reexames da Certificadora Irata Brasil.
Os Valores abaixo passam a vigorar para exames a serem realizados a partir de 01 de abril de 2021.
Atenção: Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.
Em caso de cancelamento do exame de qualificação ou de conversão, será devido ao Centro de Exame de Qualificação, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a
título de taxa de cancelamento, em razão dos serviços já prestados relativos à análise e aprovação da documentação. Essa taxa também será cobrada, em razão
dos serviços prestados, se o motivo do cancelamento for o interesse do candidato em alterar o local da realização do exame, ou seja, alterar o Centro de Exame de
Qualificação anteriormente escolhido.
Valores do treinamento (curso de Acesso por Cordas IRATA) devem ser verificados diretamente com os Centros de Qualificação.

EXAME DE QUALIFICAÇÃO
(PRIMEIRO REGISTRO, RECERTIFICAÇÃO OU MUDANÇA DE NÍVEL)
CARTÃO DE CRÉDITO
4x de R$ 607,00
6x de R$ 410,00
8x de R$ 311,50
10x de R$ 255,00
12x de R$ 216,70
A VISTA R$ 2.300,00
(DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA)

EXAME DE CONVERSÃO
CARTÃO DE CRÉDITO
4x de R$ 1.006,14
6x de R$ 680,42
8x de R$ 518,05
10x de R$ 423,00
12x de R$ 359,17
A VISTA R$ 3.800,00
(DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA)

REEXAME

INFORMAÇÕES GERAIS

CARTÃO DE CRÉDITO
3x de R$ 262,34
6x de R$ 133,67
8x de R$ 101,63
A VISTA R$ 750,00
(DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA)

Definições:
•
•
•
•
•
•
•

Exame de Conversão: processo de reconhecimento de outras certificadoras nacionais para nível 2 ou nível 3.
Primeiro registro: registro inicial para nível 1.
Recertificação: processo de renovação do nível atual.
Mudança de nível: mudança do escopo de certificação, por exemplo: passagem do Nível 1 para o Nível 2.
Exame: avaliação teórica ou prática.
Reexame: reavaliação após reprovação (teórica ou prática).
Inscrição: pagamento realizado no CEQ, o pagamento é necessário sempre que o candidato for realizar uma Exame ou Reexame .

Para maiores informações, consultar IT-IB-003 ou entrar em contato conosco.
http://www.iratabrasil.org.br/contato

A tabela acima refere-se aos valores de serviços IRATA BRASIL.

