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CURSO FORMAÇÃO EM  NR-10 – FORMAÇÃO E RECICLAGEM  

O Curso NR10 é uma Norma Regulamentadora de número 10 exigida pelo Ministério do Trabalho que prevê 

a segurança em instalações e serviços em eletricidade. O curso é indicado para profissionais tais como: eletricistas, 

mecânicos, profissionais de telefonia e tv a cabo, entre outros. É também obrigatório o curso de SEP – Sistema Elétrico 

de Potência, com carga horária de 40 horas. Ambos os treinamentos devem ser reciclados bianualmente. 

FORMAÇÃO MATÉRIA/DISCIPLINA 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA  
 RONALDO CAETANO 

 
SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

ELETROTÉCNICO/ENGENHEIRO 
 
MARCUS PIPPA/THIAGO H OLIVEIRA/LEONARDO PAIVA 

ELÉTRICA 

 
 
CABO DO CORPO DE BOMBEIROS 

 

COMBATE A INCÊNDIO 
 
PRIMEIROS SOCORROS  

PALESTRA – 
Lígia de Oliveira/Bacharel Administração  
 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DO ALUNO 

5s INDUSTRIAL 
 
IMPLEMENTAÇÃO NR10 NA VIVÊNCIA 
PROFISSIONAL 
 
 

As datas acima citadas podem sofrer alterações de acordo com a disponibilidade dos 
instrutores. 

CARGA HORÁRIA 

FORMAÇÃO      40 HORAS               RECICLAGEM  16 HORAS  

A grade de nosso treinamento é continua, ou seja, alunos de formação e reciclagem 

participam juntos.  Os módulos são sequenciados, portanto o participante que não puder 

vir numa determinada aula poderá repor o módulo, mediante justificativa e assinatura do 

termo comprometendo-se a participar da aula que faltou. O Aluno receberá o certificado 

somente quando concluir todos os módulos. 

✓ Para abertura de turmas: Mínimo de 5 alunos. 

 

INVESTIMENTO 

FORMAÇÃO 
✓ Pagamento com CARTÕES R$ 430,00 (dividido em 2 vezes). 

✓ Pagamentos à vista (DINHEIRO) R$ 400,00  

 
RECICLAGEM 

✓ Pagamento com CARTÕES R$ 390,00 (dividido em 2 vezes). 

✓ Pagamentos à vista (DINHEIRO) R$ 370,00 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

✓ Elétrica: Introdução à segurança com eletricidade. Riscos em instalações e serviços com 

eletricidade; o choque elétrico, mecanismos e efeitos; arcos elétricos; queimaduras e quedas; 

campos eletromagnéticos. Técnicas de Análise de Risco. Medidas de Controle do Risco Elétrico: 

desenergização; aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário; 

equipotencialização; secciona mento automático da alimentação; dispositivos a corrente de fuga; 

extra baixa tensão; barreiras e invólucros; bloqueios e impedimentos; obstáculos e anteparos; 

isolamento das partes vivas; isolação dupla ou reforçada; colocação fora de alcance; separação 

elétrica. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras; 

Regulamentações do MTE: NRs; NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); 

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização. - Procedimentos. Instalações 

desenergizadas; liberação para serviços; sinalização; inspeções de áreas, serviços, ferramental e 

equipamento; Documentação de instalações elétricas.  Riscos adicionais: altura; ambientes 

confinados; áreas classificadas; umidade; condições atmosféricas. 

✓ Proteção e Combate a Incêndios: noções básicas; medidas preventivas; métodos de extinção; 

prática;  

✓ Primeiros Socorros: noções sobre lesões; priorização do atendimento; aplicação de respiração 

artificial; massagem cardíaca; técnicas para remoção e transporte de acidentados; práticas.  

Responsabilidades.  

✓ Segurança do Trabalho: Equipamentos de proteção coletiva.  Equipamentos de proteção 

individual. Rotinas de trabalho Acidentes de origem elétrica: causas diretas e indiretas; discussão 

de casos;  

✓ 5Ss Industrial; e Implementação NR10 na vivência profissional. 

 

Engenheiro Responsável pelo Treinamento junto a Empresa ALFA BYTE  

Leonardo de Almeida Paiva – CREA/MG 234914/LP 
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