
 

 

EVENTO: 
CURSO DE NORMA REGULAMENTADORA 10 – NR10 

CARGA HORÁRIA: 
40h, durante uma semana, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00h. 

PERÍODO: 
De 06 a 10 de Abril de 2015 

OBJETIVOS: 
Preparar profissionais para compreender o funcionamento, executar instalações e serviços com 
eletricidade, de acordo com a norma de segurança vigente. 

PÚBLICO-ALVO: 
Profissionais que atuem na área elétrica e demais profissionais onde o exercício da função exigir. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Introdução à Segurança com Eletricidade.  
  
2. Riscos em Instalações e Serviços com Eletricidade:  

a) O choque elétrico, mecanismos e efeitos;  
b) Arcos elétricos; queimaduras e quedas;  
c) Campos eletromagnéticos.  

  
3. Técnicas de Análise de Risco.  
  
4. Medidas de Controle do Risco Elétrico:  

a) desenergização.  
b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;  
c) equipotencialização;  
d) seccionamento automático da alimentação;  
e) dispositivos a corrente de fuga;  
f) extra baixa tensão;  
g) barreiras e invólucros;  
h) bloqueios e impedimentos;  
i) obstáculos e anteparos;  
j) isolamento das partes vivas;  
k) isolação dupla ou reforçada;  
l) colocação fora de alcance;  
m) separação elétrica.  

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



  
6) Regulamentações do MTE:   

a) NRs;  
b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);  
c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.  

  
7. Equipamentos de Proteção Coletiva.  
  
8. Equipamentos de Proteção Individual.  
 
9. Rotinas de Trabalho – Procedimentos.  

a) instalações desenergizadas;  
b) liberação para serviços;  
c) sinalização;  
d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;  

  
10. Documentação de Instalações Elétricas.   
  
11. Riscos Adicionais:  

a) altura;  
b) ambientes confinados;  
c) áreas classificadas;  
d) umidade;  
e) condições atmosféricas.  

  
12. Proteção e Combate a Incêndios:  

a) noções básicas;  
b) medidas preventivas;  
c) métodos de extinção;  
d) prática;  

  
13. Acidentes de Origem Elétrica:  

a) causas diretas e indiretas;  
b) discussão de casos;  

  
14. Primeiros Socorros:  

a) noções sobre lesões;  
b) priorização do atendimento;  
c) aplicação de respiração artificial;  
d) massagem cardíaca;  
e) técnicas para remoção e transporte de acidentados;  
f) práticas.  

     
15. Responsabilidades.  

 

INSTRUTOR: 
Adilson de Souza Alcântara 
 
Eng. Eletricista, pós-graduado em segurança do trabalho (Jun-2010), 3 anos e 7 meses de experiência em 
desenvolvimento de programas de segurança do trabalho (PPRA, PCMAT, LTCAT) nas empresas Leal 
Moreira, PJ engenharia, Elite Segurança. Prof. horista do curso de pós graduação em Eng. de Seg. do 
Trabalho (UNAMA), Instrutor SENAI, desenvolvimento de prontuário elétrico de acordo com a NR 10, 
consultor em segurança do trabalho 



INSCRIÇÕES: 
A Inscrição Inclui: Pasta, material didático, coffee-breaks (manhã e tarde).  
Os interessados em participar do curso deverão efetuar sua inscrição diretamente através do site da 
CETE, www.cete.pro.br. As inscrições serão recebidas até o dia 03 de Abril de 2015 de acordo com as 
vagas disponíveis. 

VALORES: 
R$ 480,00 por aluno. 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
À vista: desconto de 4,78% (débito online ou boleto bancário) 
Parcelado sem acréscimo: até 03 vezes no cartão 
Parcelados com acréscimo: de 04 a 18 vezes no cartão 
Obs.: Sua inscrição será efetivada após confirmação do pagamento. 

VAGAS: 
Limitadas, respeitando-se rigorosamente a data e a hora de chegada de cada inscrição. 

LOCAL: 
Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1698, Sala 1302, Ed. Zion Business, Umarizal, Belém-Pará. 

CANCELAMENTO:  
As inscrições só poderão ser canceladas até, no máximo, 05 (cinco) dias úteis antes do início do curso 
com ressarcimento do valor da inscrição. Não haverá devolução de valores pagos para inscrições não 
canceladas no prazo estipulado. Poderá haver substituição por outro participante, quando se tratar de 
colaborador da mesma empresa ou grupo, desde que comunicado com devida antecedência por fax ou 
e-mail.  O CETE se reserva o direito de cancelar o evento se não obtiver o número mínimo de inscritos. 

CERTIFICADO: 
Será fornecido certificado aos participantes com frequência integral. 

TRANSPORTE, ESTADIA E ALMOÇO: 
Serão de inteira responsabilidade do participante. 

CONTATO: 
Email: contato@cete.pro.br 

 

 


