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CURSO DE NR 33 – SÁUDE E SEGURANÇA NOS
TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADO PARA SUPERVISORES
INTRODUÇÃO
Os trabalhos em ambientes confinados são potencialmente perigosos e anualmente são
responsáveis por inúmeros acidentes fatais. Muitos destes acidentes poderiam ter sido
evitados através da implantação e da adoção dos procedimentos de capacitação dos
trabalhadores previstos na NR 33. Dessa forma, a implantação de planos de emergência em
conjunto com as ações de prevenção e capacitação continuada do trabalhador, são as
diretrizes que determinam os resultados na redução das estatísticas dos acidentes do
trabalho e dos prejuízos morais, sociais, psicológicos e a perda de vidas, ocasionados pelos
acidentes, os quais trabalhadores e empresários estão sujeitos diariamente na execução das
suas atividades.

OBJETIVO DO CURSO
O objetivo deste curso é capacitar os supervisores a permitir a entrada e trabalho em espaço
confinado, conhecendo seus perigos e riscos e prevenindo acidentes, de forma a garantir
permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou
indiretamente nestes espaços.

BASE LEGAL



NR 33 - Saúde e Segurança nos Trabalhos em Espaço Confinado do Ministério do
Trabalho e Emprego;
Portaria n.º 1.409 de 29 de agosto de 2012.

PÚBLICO ALVO







Supervisores em espaço confinado;
Técnicos de segurança do trabalho;
Profissionais da área de segurança;
Brigadistas de emergência;
Bombeiros profissionais civis;
Pessoas que tenham interesse em adquirir conhecimentos sobre espaço confinado.

PRÉ-REQUISITO



Ser maior de 18 anos.
Estar em boas condições físicas.

INSCRIÇÕES
Pré-matrícula:
O interessado (pessoa física) deve ligar em um dos nossos números e fazer sua prématrícula. Assim que a turma for preenchida com o número mínimo de 20 alunos ligaremos
para informar a data de início e convidar o aluno para formalizar sua matrícula. Em caso de
cursos in company para pessoa jurídica é só nos solicitar via e-mail uma proposta técnica que
responderemos o mais breve possível.
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Matrícula:
Os pré-inscritos deverão apresentar-se para realização da inscrição e confirmação da
participação munidos dos seguintes documentos (cópia e original):
 RG;
 CPF;
 Comprovante de residência;
 2 fotos 3x4.

DURAÇÃO DO CURSO
O curso terá duração de 40 hora/aulas e será organizado em aulas teóricas e práticas.

PROGRAMAÇÃO DO CURSO
A informar assim que tivermos o número mínimo de 20 alunos matriculados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO












Definições;
Reconhecimento, avaliação e controle de riscos;
Funcionamento de equipamentos utilizados;
Procedimentos e utilização da Permissão de Entrada e Trabalho;
Critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de riscos;
Conhecimentos sobre práticas seguras em espaços confinados;
Legislação de segurança e saúde no trabalho;
Programa de proteção respiratória;
Área classificada;
Noções de resgate e primeiros socorros.
Operações de salvamento.

INVESTIMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Sob Consulta.

INCLUSO NO VALOR



Material didático;
Certificado e Cartão de Certificação.

DIFERENCIAL DO CURSO



Modalidade: aberto ou in company;
Simulações de liberação e resgate em espaço confinado; Através de aulas teóricas e
práticas em campo de treinamento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


A PREV FIRE reserva-se o direito de alterar as datas, horários, locais ou mesmo
cancelar o curso se não alcançarmos o número mínimo de alunos necessário, neste
caso, todos os matriculados serão previamente avisados.
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Os alunos formados somente receberão os certificados e cartão de certificação
mediante pagamento de todo o valor do curso e após cinco dias úteis do término do
curso.

Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas, através dos telefones e email:
Telefone: (093) 3063.6826
Telefone Celular: (093) 99101.6570
E-mail: gerdsonoliveira@prevfire.com.br / paula.santiago@prevfire.com.br /
atendimento@prevfire.com.br
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