CURSO
NR-13 – Segurança na Operação de Caldeira
RECICLAGEM
Objetivo:
Promover a reciclagem citada na NR -13, na qual se enquadram todos os profissionais que
realizam trabalhos de operação , manutenção e fiscalização , enquadrando-se todas as
empresas que possuem caldeiras.
Programa:
 Noções de grandezas físicas e unidades;
 Caldeiras – considerações gerais;
 Operação de caldeiras;
 Tratamento de água e manutenção de caldeiras;
 Prevenção contra explosões e outros riscos e
 Legislação e normalização;
 Cuidados com o meio ambiente.
Pré-Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Conhecimentos equivalentes ao Ensino
Fundamental completo. Ter participado do curso de formação (Apresentar certificado de curso
de Segurança na Operação de Caldeiras).
Público Alvo:
Engenheiros e técnicos de segurança, Engenheiros de Produção e Manutenção, Responsável
Técnico, Gerentes Industriais e operadores de caldeiras e vasos de pressão, de plantas
industriais que têm estes equipamentos.
Facilitador: ROBSON SANTOS DA SILVA
Engenheiro Mecânico, com Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho,
Ergonomia e Controle de Sistemas Robóticos. Experiência na implantação e adequação da NR12 (análise de risco, inventário, capacitação de funcionários e gerenciamento de todo o
projeto). Mais de 10 anos de experiência em atividades como: Emissão de laudos e parecer
técnico (insalubridade e periculosidade); Investigação, análise, acompanhamento e registro de
acidentes; Desenvolvimento de projetos relacionados à ergonomia, ruídos e conforto térmico,
bem como todo o processo referente à segurança do trabalho, atendendo às NR’s (10, 12, 13,
entre outras) aplicáveis.
Carga Horária:
16 horas
Período:
21 a 24/08/17 - Horário: 18h00 às 22h00
Investimento:
R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) ou 3x R$ 105,00 nos cartões VISA, MASTERCARD e ELO.
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro –
Manaus/AM
Fones: 3622-8704 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br / Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

