Treinamentos
Especializados
para Espaço
Confinado
NR-33

NR-33 – Espaço Confinado – Trabalhador e Vigia
Descrição
Carga Horária

Capacitar trabalhadores para entrada e vigia em espaços confinados,
de acordo com a Norma Regulamentadora NR-33.
16 horas.

Públicoalvo

Profissionais que necessitem da capacitação para entrada e vigia nos espaços
confinados, gestores das áreas de segurança do trabalho, técnicos e engenheiros de
segurança do trabalho, resgatistas, bombeiros civis e militares e demais profissionais
que pretendem se especializar na segurança para acesso a espaços confinados.

Material
Incluído

Apostila com conteúdo teórico e recursos para anotações e kit de
equipamentos contendo cinturão de segurança, talabarte, capacete de
proteção, óculos e luvas de segurança individuais para cada participante.

Certificado

Entregue ao participante que concluiu com êxito os programas teóricos
e práticos do treinamento com validade de até 12 meses, de acordo com a NR-33.

NR-33 – Espaço Confinado – Supervisor
Descrição
Carga Horária

Capacitar supervisores para trabalhos em espaços confinados, de acordo com
a Norma Regulamentadora NR-33.
40 horas.

Públicoalvo

Profissionais que necessitem da capacitação para supervisão para espaços
confinados, profissionais envolvidos na preparação ou aprovação da PET
(Permissão de Entrada e Trabalho em Espaços Confinados), gestores das áreas
de segurança do trabalho, técnicos e engenheiros de segurança do trabalho,
resgatistas, bombeiros civis e militares e demais profissionais que pretendem se
especializar na segurança para acesso a espaços confinados.

Material
Incluído

Apostila com conteúdo teórico e recursos para anotações e kit de equipamentos
contendo cinturão de segurança, talabarte, capacete de proteção, óculos e luvas
de segurança individuais para cada participante.

Certificado

Entregue ao participante que concluiu com êxito os programas teóricos e práticos
do treinamento com validade de até 12 meses, de acordo com a NR-33.

NR-33 – Espaço Confinado – Reciclagem
Descrição

Carga Horária

Revisar os conceitos envolvidos na atividade realizada pelos trabalhadores,
vigias e supervisores do espaço confinado com foco na prevenção de acidentes,
permitindo a execução de trabalhos com segurança, de acordo com a Norma
Regulamentadora NR-33.
08 horas.

Públicoalvo

Profissionais que necessitem reciclar a capacitação para supervisão ou
trabalhador e vigias para espaços confinados. Necessário apresentação de
certificados de NR-33 dentro do período de validade.

Material
Incluído

Apostila com conteúdo teórico e recursos para anotações e kit de equipamentos
contendo cinturão de segurança, talabarte, capacete de proteção, óculos e luvas
de segurança individuais para cada participante.

Certificado

Entregue ao participante que concluiu com êxito os programas teóricos e práticos
do treinamento com validade de até 12 meses, de acordo com a NR-33.

Treinamentos Customizados
Consulte nossa equipe para opções de desenvolvimentos de conteúdos personalizados para melhor
atender a necessidades específicas conforme situações cotidianas encontradas no ambiente real de
trabalho.

0800-0550705

www.3m.com.br/servicosehs
falecoma3m@mmm.com
www.youtube.com.br/3Mepi

