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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
– Centro de Tecnologia da Indústria Química e 
Têxtil – SENAI CETIQT apresenta o manual de espe-
cificação técnica de uniformes da World Skills edi-
ção 2019 que acontecerá em Kazan na Rússia.
Este documento contempla as especificações 
dos uniformes: camisa social masculina e femi-
nina, camiseta pólo unissex, agasalho unissex e 
calça unissex. A padronização das peças de ves-
tuário organizacional tem papel fundamental na 
comunicação e identificação visual da marca.
Os uniformes foram projetados pensando-se na 
estéticas, ergonomia, funcionalidade e seguran-
ça dos usuários.
Este manual é composto por:

-Desenho colorido para facilitar a visualização da 
peça pronta;
-Desenho técnico, para auxiliar na confecção da 
peça;
-Indicação das aplicações gráficas, para auxiliar 
no posicionamento das logos nas peças;
-Tabela de medidas do produto acabado;
- Ficha de detalhamento com as descrições da 
peça e;
-Sequencia operacional, com ordem de execu-
ção de montagem da peça.

O presente manual de especificação técnica 
caracteriza-se como documento indispensável 
no processo de desenvolvimento dos uniformes 
da delegação.

Equipe de vestuário SENAI-CETIQT

Rio de Janeiro, 2019.
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Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

Resolução nº2 do COMMETRO de 06 de Maio de 2008 - Regulamento Técnico Mercosul sobre 
etiquetagem de Produtos Têxteis.
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- Camisa de mangas longas, levemente folgada, com bolso frontal do lado esquerdo, confeccionada em 
tecido misto de algodão e poliéster, na cor Branca, conforme instruções de montagem e costuras deta-
lhadas na Tabela 3 – Montagem e Costuras (ver figuras de 1 a 11) e aplicação de bordado (ver figuras de 
12 a 17);

- Gola modelo social com uma folha de entretela termocolante em tecido 100% algodão com 120 g/m² 
± 5 g/m², de acabamento firme, medindo 4,5 cm de altura no centro e 6,5 cm nas extremidades, com 
aselha nas pontas da gola localizado na parte posterior da gola, medindo 2,0 cm de comprimento e 0,5 
cm de largura (ver figura 8);

- Aselha medindo 0,5 cm de largura por 2,0 cm de comprimento, localizados nas pontas da gola na parte 
posterior (ver figura 8);

- Pé de gola com uma folha de entretela termocolante em tecido 100% algodão com 120 g/m2 ± 5 g/m², 
de acabamento firme, medindo 3,0 cm de largura fechado por um botão de quatro furos em resina de 
poliéster na cor branca com efeito madrepérola, medindo 12,7 mm de diâmetro (ver figuras 8 e 10);

- Vistas (abertura) das frentes montadas com uma folha de entretela termocolante de algodão com 120 
g/m² ± 5 g/m² de acabamento macio, com patte pespontado medindo 3,0 cm de largura (ver figuras 2, 4 
e 5);

- Vista (abertura) da frente esquerda do usuário com sete casas do tipo retangular, sendo uma no pé de 
gola no sentido horizontal e as demais ao longo da vista costuradas no sentido vertical e posicionadas à 
1,5 cm da borda da vista (ver figuras 2 e 4). Viés de 0,25  cm azul aplicado na Vista da frente esquerda;

- Vista (abertura) da frente direita do usuário com sete botões de quatro furos em resina de poliéster na 
cor branca com efeito madrepérola, sendo um no pé de gola, medindo 12,7 mm de diâmetro, costura-
dos em relação às casas da vista esquerda (ver figuras 2, 4, 5 e 11);

- Bolso chapado, pespontado, costurado no lado esquerdo frontal (ver figura

- Cavas com pespontos medindo 0,6 cm de largura (ver figuras 2 e 3);

- Carcela das mangas medindo 17,0 cm de comprimento por 2,5 cm de largura (ver figura 9);

-Punhos com uma folha de entretela termocolante em tecido 100% algodão com 120 g/m² ± 5 g/m², de 
acabamento firme, medindo 6,5 cm de largura, fechado por dois botões de quatro furos em resina de 
poliéster na cor branca com efeito madrepérola, medindo 12,7 mm de diâmetro (ver figuras 2, 9 e 11);

- Punhos montados apresentando duas pregas (ver figura 9);

- Costas com pala reta composta por folha dupla de tecido medindo 10,0 cm de altura no centro costas 
e duas pregas posicionadas no centro costas abaixo da pala, medindo L3 de distância entre si (ver figuras 
3, e 7);

- Costuras de fechamento das mangas e laterais da peça com duplo pesponto, medindo 0,6 cm de lar-
gura (ver figuras 2 e 4);

- Bainha da barra em fralda com borda dobrada medindo 0,8 cm de largura (ver figuras 2 e 3);

- Etiqueta de identificação e conservação da peça inserida internamente, sendo, a etiqueta de identifi-
cação do tamanho fixada nas costas na linha de costura da gola e a etiqueta de conservação na lateral 
esquerda da peça (ver figuras 5 e 10);

- As camisas devem conter dois botões reseva costurado na vista interna (ver figura 5);
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Tabela 1 – Características do tecido principal

Tabela 2 - Aviamentos
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Tabela 3 - Sequência de montagem
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Tabela 5 – Medidas Comuns

Tabela 6 – Medidas Básicas
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Nota: 

As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre 
Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02, do CONMETRO, de 06 de 
maio de 2008.

As figuras acima são meramente ilustrativas, a etiqueta de conservação não se refere ao mate-
rial real da peça. 

As informações de cuidados e conservação da peça devem ser fornecidas pelo fabricante.

figura 19 -vista da frente figura 20-- vista do verso
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Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

Resolução nº2 do COMMETRO de 06 de Maio de 2008 - Regulamento Técnico Mercosul sobre 
etiquetagem de Produtos Têxteis.
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- Camisa de mangas longas, levemente folgada, com bolso frontal do lado esquerdo, confeccionada em 
tecido misto de algodão e poliéster, na cor Branca, conforme instruções de montagem e costuras deta-
lhadas na Tabela 3 – Montagem e Costuras (ver figuras de 1 a 11) e aplicação de bordado (ver figuras de 
12 a 17);

- Gola modelo social com uma folha de entretela termocolante em tecido 100% algodão com 120 g/m² ± 
5 g/m², de acabamento firme, medindo 5,5 cm de altura no centro e 8,0 cm nas extremidades (ver figura 
8);

- Pé de gola com uma folha de entretela termocolante em tecido 100% algodão com 120 g/m2 ± 5 g/m², 
de acabamento firme, medindo 3,0 cm de largura (ver figuras 8 e 10);

- Frente com duas pences embutidas na linha da princesa pespontada até a metade da altura da cava 
(ver figuras 2, 4 e 5);

- Vistas (abertura) invisível das frentes montadas com uma folha de entretela termocolante de algodão 
com 120 g/m² ± 5 g/m² de acabamento macio, com patte pespontado medindo 3,0 cm de largura (ver 
figuras 2, 4 e 5);

- Vista (abertura) da frente direita do usuário com sete casas do tipo retangular,  ao longo da vista costu-
radas no sentido vertical e posicionadas a 1,5 cm da borda da vista (ver figuras 2 e 4);

- Vista (abertura) da frente direita do usuário com sete botões de quatro furos em resina de poliéster na 
cor branca com efeito madrepérola, sendo um no pé de gola, medindo 12,7 mm de diâmetro, costura-
dos em relação às casas da vista esquerda (ver figuras 2, 4, 5 e 11);

- Vista (abertura) na altura do busto são aplicados 3 botões mais próximos (ver figura 4);

- Cavas com pespontos medindo 0,6 cm de largura (ver figuras 2 e 3);

- Carcela das mangas medindo 16,0 cm de comprimento por 2,0 cm de largura (ver figura 9);

- Punhos com uma folha de entretela termocolante em tecido 100% algodão com 120 g/m² ± 5 g/m², de 
acabamento firme, medindo 8,0 cm de largura, fechado por dois botões de quatro furos em resina de 
poliéster na cor branca com efeito madrepérola, medindo 12,7 mm de diâmetro (ver figuras 2, 9 e 11);

- Punhos montados apresentando duas pregas (ver figura 9);

- Costas com pala reta composta por folha dupla de tecido medindo 11,0 cm de altura no centro costas 
e duas pences posicionadas a partir da barra da camisa (ver figuras 3 e 7);

- Costuras de fechamento das mangas e laterais da peça sem pespontos (ver figuras 2 e 4);

- Bainha da barra em fralda com borda dobrada medindo 0,8 cm de largura (ver figuras 2 e 3);

- Etiqueta de identificação e conservação da peça inserida internamente, sendo, a etiqueta de identifi-
cação do tamanho fixada nas costas na linha de costura da gola e a etiqueta de conservação na lateral 
esquerda da peça (ver figuras 5 e 10).

- As camisas devem conter dois botões reseva costurado na vista interna (ver figura 5);
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Tabela 1 – Características do tecido principal

Tabela 2 - Aviamentos
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Tabela 3 - Sequência de montagem



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46

Tabela 5 – Medidas Comuns

Tabela 6 – Medidas Básicas
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Nota: 

As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre 
Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02, do CONMETRO, de 06 de 
maio de 2008.

As figuras acima são meramente ilustrativas, a etiqueta de conservação não se refere ao mate-
rial real da peça. 

As informações de cuidados e conservação da peça devem ser fornecidas pelo fabricante.

figura 18 -vista da frente figura 19 -vista do verso
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Frente da camiseta pólo unissex - Viagem



51

Costas da camiseta pólo unissex - Viagem
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Frente da camiseta pólo unissex - Expert
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Costas da camiseta pólo unissex - Expert
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Frente da camiseta pólo unissex -Intérprete
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Costas da camiseta pólo unissex - Intérprete



56

Frente da camiseta pólo unissex - Chief Expert
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Costas da camiseta pólo unissex - Chief Expert
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Frente da camiseta pólo unissex - Deputy Chief Expert
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Costas da camiseta pólo unissex - Deputy Chief Expert
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Frente da camiseta pólo unissex - Team Leader
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Costas da camiseta pólo unissex - Team Leader
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Frente da camiseta pólo unissex - Technical Delegate
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Costas da camiseta pólo unissex - Technical Delegate
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Frente da camiseta pólo unissex - Technical Delegate Assistent
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Costas da camiseta pólo unissex - Technical Delegate Assistant
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Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

Resolução nº2 do COMMETRO de 06 de Maio de 2008 - Regulamento Técnico Mercosul sobre 
etiquetagem de Produtos Têxteis.

Documento “WSC2017_working_shirts_text_guidelines.pdf”

Gabaritos das camisetas: Competidor, Intérprete e Expert.
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- Decote da camiseta com gola tipo polo na meia malha conforme especificado na Tabela 2, medindo 
3,0 cm de largura, acompanhando a cor da malha da camiseta e recortes laterais nas cores amarelo e 
verde, patte interno em amarelo(ver figura 4, 5 e 6);

- Limpeza do “patte” com 2 botões de massa com 4 furos, medindo 1,2 cm de diâmetro. Vista do “patte” 
com 2 casas de 1,7 cm de comprimento e abertura com 1,3 cm. Limpeza e vista entreteladas (ver figuras 
1, 4, 5 e 6);

- Costuras dos ombros (interna) e decote (interno) das costas reforçadas por fita de viés medindo 1,0 cm 
de largura, acompanhando a cor do tecido da camiseta (ver figura 6, 7 e 8);

- Mangas com bainha de 3 cm de largura. Bainha da barra costuradas com auxílio de aparelho embai-
nhador medindo 2,5 cm de largura (ver figura 2);

- Mangas com estampas em serigrafia com o logotipo do Senai e bandeira do Brasil (ver figuras 14 e 15);

- Camiseta com estampas em serigrafia localizadas na região do tórax direito e esquerdo da frente (ver 
figuras 9, 10 e 11);

- Camiseta sem estampa em serigrafia localizadas nas costas nos casos da camiseta de viagem;

- Camiseta com estampas em serigrafia localizadas nas costas nos casos de Competidor, Expert ou Interp-
réte(ver figuras 12 e 13) de acordo com manual de instruções da World Skills;

- Camisetas devem conter botão reseva costurado na bainha interna (ver figura 8);
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Tabela 1 – Características do tecido principal

Tabela 2 – Aviamentos
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Tabela 3 - Sequência de montagem
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Tabela 5 – Medidas Comuns

Tabela 6 – Medidas Básicas



81

Nota: 

As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre 
Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02, do CONMETRO, de 06 de 
maio de 2008.

As figuras acima são meramente ilustrativas, a etiqueta de conservação não se refere ao mate-
rial real da peça. 

As informações de cuidados e conservação da peça devem ser fornecidas pelo fabricante.

figura 18 -vista da frente figura 19 -vista do verso
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Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

Resolução nº2 do COMMETRO de 06 de Maio de 2008 - Regulamento Técnico 
Mercosul sobre etiquetagem de Produtos Têxteis.
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Calça confeccionada em tecido de Tela 100% poliamida na cor Azul, conforme instruções de montagem 
e costuras detalhadas na Tabela 3 (ver figuras de 1 a 3) e bordado na perna esquerda (ver figura 4 e 5);

- Cós:

Cós com elástico sintético, medindo 3,0 cm de largura com cordão interno (ver figuras 2 e 3) 
- Bolsos frente:

Dianteiro com 2 bolsos, fechados por zíper sintético fino na cor Azul, localizados junto as costuras de união 
lateral da calça à 1,5 cm abaixo do cós, medindo 14,0 cm de abertura (ver figura 1);

Bolsos com forro no mesmo tecido da calça (ver figura 3);

- Abertura da perna:

Pernas com 2 aberturas localizadas junto as costuras de união lateral da calça que se iniciam a partir da 
bainha da barra, ambas, fechadas por zíper sintético fino na cor Azul, medindo 19,0 cm de abertura  com 
forro em meia malha azul(ver figura 2);

- Bainha da barra:

Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura (ver figuras 3 e 6);

- Viés:

Viés branco de 25 mm nos recortes frontais e traseiros;

- Etiqueta de identificação:

Etiqueta de identificação da peça , fixada na face interna do limite inferior do cós no centro do traseiro 
(ver figura 5).
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Tabela 1 – Características do tecido principal

Tabela 3 – Aviamentos

Tabela 2 – Características do forro
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Tabela 3 - Sequência de montagem
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Figura 1 - Vista frontal da calça unissex
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Figura 2 - Vista das costas da calça unissex
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Figura 3 - Detalhes internos
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Figura 4 - Posição do bordado na parte frontal
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Figura 5 - Bordado na parte frontal
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Tabela 6 – Medidas Básicas
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Nota: 

As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre 
Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02, do CONMETRO, de 06 de 
maio de 2008.

As figuras acima são meramente ilustrativas, a etiqueta de conservação não se refere ao mate-
rial real da peça. 

As informações de cuidados e conservação da peça devem ser fornecidas pelo fabricante.

Figura 6 -vista da frente Figura 7 -vista do verso
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Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

Resolução nº2 do COMMETRO de 06 de Maio de 2008 - Regulamento Técnico 
Mercosul sobre etiquetagem de Produtos Têxteis.
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Agasalho confeccionado em tecido de Tela 100% poliamida na cor azul com forro na face interna  em 
Meia Malha 100% poliamida, na cor branca e conforme instruções de montagem e costuras detalhadas 
na Tabela 3 (ver figuras de 1 a 6);

- Gola:

Gola alta (dupla, com duas folhas de tecido), medindo 6,0 cm de largura ao centro e 5,5 cm de largura 
nas extremidades. Fechamento com zíper sintético destacável com trava automática  na cor Branca (ver 
figuras 1 e 4);

- Frente:

Abertura da frente fechada por zíper sintético destacável com trava automática na cor Branca, e seu 
fechamento finalizado na extremidade superior da gola. (ver figuras 1 e 4); 

Face interna da vista com limpeza medindo 6,0 cm de largura na parte superior (ombros) e na parte infe-
rior (ver figura 5 e 6);

- Mangas e punhos:

Mangas longas com punhos ajustados por elástico (ver figuras 1, 2, 3 e 4);

Elástico medindo 3,5 cm de largura (ver figura 1); 

- Lateral frente:

Recortes laterais com uma distância estimada (ver figuras 3 e 4);

Bolso medindo 14,0 cm de abertura fechado por zíper sintético fino na cor Verde, posicionado na lateral 
(ver figuras 3 e 4);

- Lateral costas:

Recortes laterais com uma distância estimada (ver figuras 3 e 4);

- Bainha da barra:

Bainha da barra medindo 3,0 cm de largura, na cor Azul (figuras 1 e 2); 

- Etiqueta de identificação:

Etiqueta de identificação da peça (ver figura 12 do item 4.8), fixada na face interna no centro do decote 
costas (ver figura 6).
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Tabela 1 – Características do tecido principal

Tabela 2 - Características do forro

Tabela 3 - Aviamentos



105



106

Tabela 3 - Sequência de montagem
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Tabela 5 – Medidas Básicas
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Nota: 

As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre 
Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02, do CONMETRO, de 06 de 
maio de 2008.

As figuras acima são meramente ilustrativas, a etiqueta de conservação não se refere ao mate-
rial real da peça. 

As informações de cuidados e conservação da peça devem ser fornecidas pelo fabricante.

Figura 11 -vista da frente Figura 12 -vista do verso








