CURSO DE NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

ENSINANDO A PREVENIR, SALVAR E COMBATER

PREV FIRE TREINAMENTOS
AV. CRISÂNTEMO, 376, JARDIM SANTARÉM, CEP: 68030-590, SANTARÉM - PA
SITE: www.prevfire.com.br. FONE: 093-30636826 / 99101.6570
EMAIL: gerdsonoliveira@prevfire.com.br / paula.santiago@prevfire.com.br /
atendimento@prevfire.com.br

CURSO DE NR 35 - TRABALHO EM ALTURA
INTRODUÇÃO

A NR 35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em
altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a
segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta
atividade. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de dois metros do
nível inferior, onde haja risco de queda. Segundo estabelece a NR 35, todo empregador deve
promover programa de capacitação dos trabalhadores à realização de trabalho em altura.

OBJETIVO DO CURSO
Capacitar os trabalhadores para trabalhar com segurança em trabalho em altura, oferecendo
uma visão sistêmica dos riscos e medidas preventivas, de modo a garantir a segurança e a
saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.

BASE LEGAL
NR 35 - Trabalho em Altura do Ministério do Trabalho e Emprego.

PÚBLICO ALVO








Técnicos de segurança do trabalho;
Profissionais e supervisores de trabalho em altura;
Profissionais da área de segurança do trabalho e da saúde;
Socorristas;
Brigadistas de emergência;
Bombeiros profissionais civis;
Pessoas que tenham interesse em adquirir conhecimentos sobre segurança em trabalho
em altura.

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.
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.
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CURSO DE NR 35 - TRABALHO EM ALTURA
DURAÇÃO DO CURSO
O curso terá duração de 08 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








Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
Análise de Risco e condições impeditivas;
Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção,
conservação e limitação de uso;
Acidentes típicos em trabalhos em altura;
Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de
primeiros socorros.

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 trabalho e resgate em altura para dinamizar o treinamento;
Combinação de aulas teóricas e práticas em campo de treinamento para facilitar a
abordagem e a aprendizagem do conteúdo;
Certificado com reconhecimento nacional e credencial com validade bienal.

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;
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.

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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