Como processar os Critérios de
desenvolvimento (CD) no Ecert
Aplicável somente para produtores em auditoria de Renovação com pontuação
inferior a 3.0 para os CD

Antes & Agora

ANTES (por excel)

1

Analista

Agora pelo Ecert

Analista

1

Cliente

Cliente

2

2

2
• Antes:
− Processo de
Certificação para
critérios maiores e
básicos no Ecert
− Processo de
Certificação para CD por
Excel

•

Fluxo de trabalho
consolidado no sistema
(Ecert) para todos os
critérios de
conformidade.
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Visão Geral dos CD

1

1 Clique na aba:
Para ver a lista de
todas as não
conformidades (NC).

2

2

3

No lado esquerdo do
menu, clique no ícone
em cinza escuro “MC
solicitada”.
Logo, clique nas NC
genéricas para CD,
com o seguinte texto:
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Visão Geral dos CD

As flechas azuis servem para passar de um
CD para outro.
•

: Pontuação obtida na auditoria
= sua pontuação atual.

•

: A barra da direita vai subindo
conforme você definir a pontuação que
deseja alcançar para cada CD
(A pontuação total deve ser igual ou
maior que 3)

•

*
Opção para
filtrar os CD
escolhidos por você.
*
Remover Filtro
*
Opção para
extrair a lista a um
Excel.
Lista dos CD tais como
foram avaliados em
auditoria.

4

Definindo a pontuação meta

1 Clique no Critério de
desenvolvimento para abrir a
janela de entrada;

2 Defina a pontuação que deseja
alcançar.
1

3

Não é necessário definir uma
pontuação meta para todos os
CD da lista, nem selecionar a
pontuação mais alta. Você pode
escolher de quais CD Você quer
subir a nota até atingir a média
mínima de 3.0

2

3 Salve as alterações no botão:

5

Enviando a pontuação meta
4

Média final a ser alcançada
de acordo com a pontuação
meta definida por você para
cada CD selecionado

4

Clique em “Pronto para enviar”
somente quando a média final
desejada atingir uma nota igual ou
maior que 3.

5 Todas as NC, incluindo DC / CM /

OE que estiverem como “pronto
para enviar” aparecerão com uma
“check” azul:

5

YOU ARE DONE

Um novo botão “
” Aparecerá
no menu. Clique nesse botão para
enviar os (as) DC / CM / OE para a
FLOCERT.
•
•

6

O que não estiver marcado
com o ícone “ .”, não será
enviado.
Assegure-se de enviar todas
as NCs de uma vez.

Subindo Evidências Objetivas para CD

1

1 Clique na aba:
Para ver a lista com
todas as NCs.

2

2

7

Clique em “EO
solicitada”, um ícone
cinza escuro do lado
esquerdo da tela.
Clique no critério
genérico relativo à NC
dos CD, cujo texto é:

Version 10/09.08.2017

Subindo Evidências Objetivas para CD

3

4

3• Veja a coluna “Evidência Objetiva” que contém as EOs solicitadas peo analista
responsável;

4• Clique em qualquer linha para abrir cada critério de desenvolvimento;
8

Subindo documentos como Evidências Objetivas para CD

5• Clique no ícone “

”.

6• Na próxima janela clique em “Arraste
5

8

arquivos/imagens até aqui ou clique
aqui” para arrastar um documento ou
buscá-lo no seu computador
(Documento definido pelo analista
responsável na coluna “Evidência
Objetiva” – ver slide anterior);

7• Clique em “

” para salvar a
informação e feche a janela usando o
botão ;

7

6

8• Nesta caixa você pode deixar
comentários sobre cada CD para o
seu analista responsável.

9
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Visualize seus documentos de EO

9• Lembre de clicar em “Pronto para enviar” depois de subir as Eos para todos os

CD selecionados para subir a pntuação. O sistema irá avisar se estiver faltando
alguma EO.

9

10

•

Mova a barra inferior para a direita para ver o status das EOs
Documento carregado
Documento não-carregado

•

O botão “

” significa que há um documento carregado.

Subindo suas EOs
VOCÊ TERMINOU!

As DC / CM / OE que estiverem como “Pronto para enviar” ficarão com um “check”
azul.
Clique no botão “
para a FLOCERT.

.” que aparecerá no menu para enviar os DC / CM / OE

O que não estiver marcado com “ ”, não será enviado.
Favor enviar tudo junto de uma vez.

11
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Communication on Development criteria

O anaista de certificação poderá pedir ou oferecer esclarecimentos relacionados com os
seus CD. Nesse caso, a NC genérica sobre os CD seria enviada de volta para o seu portal
Ecert. Sempre verifique os comentários do analista na caixa de “comunicações”.
Você também pode enviar comentários para o analista usando essa caixa clicando em
“adicionar” depois de escrever o texto. A mensagem ficará visível para o analista depois
que você enviar o CD de volta para a FLOCERT.
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