
    

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA – REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL  
  4 - A profissão de economista – o conteúdo técnico do desempenho profissional 

4.3 – Certificação de competências por especialidade profissional 
 

Normas originais  

Resolução de implantação Anexo XVI à Resolução nº 1.773/2006 

Atualizações Anexo II à Resolução nº 1.790/2007 

 
 

1 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS POR ESPECIALIDADE PROFISSIONAL – O 
Conselho Federal de Economia estabelecerá processo permanente de certificação de 
competências por especialidade profissional nos diferentes âmbitos do campo profissional do 
economista, com vistas a certificar perante terceiros a qualificação técnica especializada do 
economista para o exercício das diferentes atividades nele compreendidas, representando 
selo de qualidade profissional conferido pelas entidades de regulamentação profissional.  

 
1.1 – São requisitos para a concessão da certificação ao economista: 

I) a participação em cursos inseridos no programa de certificação, promovidos 
pelos CORECONs ou por instituições de ensino por eles credenciadas; 
II) a aprovação em exame de certificação promovido pelo COFECON e 
aplicado pelo CORECON ou por instituições por ele credenciadas. 
 

1.2 – A certificação de que trata este Capítulo terá validade nacional, por período  
máximo de cinco anos, devendo ser revalidada ao final de cada período. 

1.3 – A certificação de que trata este Capítulo será atestada por documento 
específico fornecido pelo CORECON ao economista que a obtiver. 

1.4 - O exame de certificação será promovido anualmente pelo COFECON. 

1.4.1 – Serão cobrados dos interessados os custos relativos ao processo de 
certificação. 

1.5 – A certificação obtida nos termos deste capítulo poderá ser anotada na carteira 
de identificação profissional, conforme previsto no art. 15, alínea ´f´, da Lei 1411/51. 

 

2 – Cada certificação relativa a alguma especialidade será objeto de Capítulo específico 
desta Consolidação, editado pelo Conselho Federal de Economia com disposições sobre o 
conteúdo técnico da especialidade, programa e conteúdo dos cursos, especificações dos 
exames de certificação a serem procedidos, custos do processo de certificação, prazo de 
validade e condições para renovação da certificação. 

 


