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.

Treinamentos
Especializados
para Trabalho
em Altura
0800-0550705

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

NR-35

NR-35 – Segurança em Altura - Nível Básico
Descrição

Carga Horária

Com atividades teóricas e práticas este treinamento visa instruir o trabalhador
na utilização de técnicas e manuseio de equipamentos específicos para o
trabalhador em altura, conforme as diretrizes da NR-35.

08 ou 16 horas.

Públicoalvo

Trabalhadores em altura em geral, técnicos e engenheiros de segurança do
trabalho e demais profissionais que buscam um conhecimento teórico e prático
em nível básico sobre técnicas e procedimentos de segurança para trabalhos
em altura nas mais diversas áreas da indústria.

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 24 meses, de acordo com a NR-35.

NR-35 - Pessoa Competente em Proteção em Altura
Nível Avançado
Descrição

Carga Horária

Treinamento avançado que visa instruir profissionais para a gestão, planejamento,
supervisão e execução de trabalho em altura e demonstrar referências de
melhores práticas de trabalho em altura com base em normativas nacionais
da NR-35 e NBRs e internacionais da OSHA e ANSI.
24 horas.

NR-35 - Trabalho em Altura - Ambiente de Torre
Nível Avançado
Descrição

Carga Horária

Com atividades teóricas e práticas este treinamento visa instruir o trabalhador
na utilização de técnicas e manuseio de equipamentos específicos para trabalho
em altura em ambientes de torres, em especial telecomunicações e elétrica.
16 horas.

Públicoalvo

Trabalhadores, técnicos e engenheiros de segurança do trabalho e demais
profissionais que buscam um conhecimento inicial teórico e prático sobre
técnicas e procedimentos de segurança para trabalhos em altura com ênfase
em torres de telecomunicação ou elétrica.

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 24 meses, de acordo com a NR-35.

NR-35 – Ancoragens – NBR 16325 - Nível Avançado
Descrição

Carga Horária

Treinamento teórico tem o objetivo de ampliar o conhecimento do participante
quanto à NBR 16325 partes 1 e 2, bem como referências normativas internacionais.

16 horas.

Públicoalvo

Trabalhadores de altura, gestores das áreas de segurança do trabalho, técnicos
e engenheiros de segurança do trabalho, socorristas, bombeiros civis e militares
e demais profissionais que pretendem se especializar no trabalho em altura.

Públicoalvo

Trabalhadores de altura, 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 em sistemas de ancoragem.

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.

Material
Incluído

Apostila com conteúdo teórico e recursos para anotações.

Certificado

Entregue ao participante que concluiu com êxito os programas teóricos e práticos
do treinamento com validade de até 24 meses, de acordo com a NR-35.

Certificado

NR-35 - Supervisão para o Trabalho em Altura
Nível Avançado
Descrição

Carga Horária

Com atividades teóricas e práticas este treinamento visa instruir o trabalhador
na utilização de técnicas avançadas para realização e supervisão de trabalho
em altura.

40 horas.

Públicoalvo

Trabalhadores de altura, gestores das áreas de segurança do trabalho, técnicos
e engenheiros de segurança do trabalho, socorristas, bombeiros civis e militares
e demais profissionais que pretendem se especializar no trabalho em altura.

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 24 meses, de acordo com a NR-35.

Entregue ao participante que concluiu com êxito os programas do treinamento
com validade de até 24 meses.

NR-35 - Inspeção de Equipamentos de Proteção em Altura - 3M
Descrição

Carga Horária

Instruir o participante a inspecionar e gerenciar inspeção dos EPIs de proteção
em altura, conforme protocolo 3M para os EPIs Altiseg e DBI Sala, atendendo
também aos requisitos da normativa da NR-35 para trabalho em altura, além dos
requisitos da OSHA e ANSI para Pessoa Competente e Inspetor Competente.

16 horas.

Públicoalvo

Engenheiros, técnicos de nível médio, supervisores, profissionais de acesso por
corda, bombeiros civis, instrutores de trabalho em altura, resgate e espaço
confinado que buscam o desenvolvimento de seus conhecimentos e/ou aqueles
que desejam iniciar as suas atividades na área de inspeção EPIs.

Material
Incluído

Apostila com conteúdo teórico e recursos para anotações.

Certificado

Entregue ao participante que concluiu com êxito o programa do treinamento
com validade de até 24 meses.

