CURSO
NR-35 – TRABALHO EM ALTURA
Objetivo:
Aperfeiçoar profissionais para realizar, de forma segura, qualquer atividade em altura acima de
dois metros do nível do solo, obedecendo às normas e procedimentos de segurança do
trabalho, a fim de garantir proteção dos trabalhadores envolvidos nas atividades e pessoas que
possam ser afetadas de alguma forma pelo trabalho realizado.
Programa:
 Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
 Análise de Risco e condições impeditivas;
 Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
 Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
 Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção,
conservação e limitação de uso;
 Acidentes típicos em trabalhos em altura;
 Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de
primeiros socorros.
Público-alvo:
Trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com atividade em trabalho em altura.
Metodologia:
O curso será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa, com base em conceitos e
práticas baseadas na norma regulamentadora.
Facilitadores: ENG. PABLO MARIA DA SILVA
Credenciado junto ao Corpo de Bombeiros para atividade de elaboração e/ou execução de
projeto técnico de segurança contra incêndio e pânico, e formação e atualização de Bombeiro
Profissional Civil e brigada de incêndio; Engenheiro Mecânico, Pós-Graduação em Engenharia
de Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental; Pós-Graduando em Ergonomia; Experiência
como Gerente e Coordenador de SMS, atuando no sistema de gestão integrada (Segurança,
Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social); Atuou como Gestor de obras em grandes
projetos em empresas como Reman, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Petrobras
(Urucu); Auditor em NR-12 pelo INPAME (Instituto Nacional de Proteção em Máquinas e
Equipamentos).
MÁRCIO NUNES DA SILVA
Bombeiro Civil Profissional, Técnico em Segurança do Trabalho, com experiência de mais de 15
anos em grandes empresas do PIM, bem como instrutor de treinamentos em segurança do
trabalho, acompanhamento de vistorias oficiais e de seguradoras, elaboração de documentos,
bem como, em preparação e resposta a emergências.
Carga Horária:
8 horas
Agenda:
10/03/2018 – Horário: 08h às 17h
Investimento:
R$ 190,00 (cento e noventa reais) ou 3x R$ 70,00 nos cartões VISA, MASTERCARD e ELO.

