
 

 

CURSO: 
NR–10 Segurança em Instalações e Serviços com 

Eletricidade (Atualização) 
Objetivo: 
Atender as exigências do novo texto da Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade, conforme Portaria MTPS n.º 508, de 29 de abril de 
2016, estabelecendo diretrizes básicas para implantação de medidas de controle e sistemas 
preventivos de segurança e saúde, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores que 
direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

Conteúdo Programático: 

 Introdução a Segurança com Eletricidade; 

 Riscos em instalações e serviços com eletricidade; 

 Técnicas de análise de risco; 

 Medidas de controle do risco elétrico; 

 Normas técnicas brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR-14039 e outras; 

 Regulamentações do Ministério do Trabalho; 

 Equipamentos de proteção coletiva; 

 Equipamentos de proteção individual; 

 Rotinas de trabalho – procedimentos; 

 Documentação de instalações elétricas; 

 Riscos adicionais; 

 Proteção e combate a incêndios; 

 Acidentes de origem elétrica; 

 Primeiros socorros; 

 Responsabilidades. 

Público Alvo: 
Todos os profissionais que trabalham direta ou indiretamente com instalações elétricas e 
eletricidade, e que tenha expirado o prazo de validade de 2 (dois) anos do curso de NR-10 
Básico (40 horas). 

Metodologia: 
Exposição teórica, exercícios práticos, estudos de casos, permitindo aos participantes uma 
maior assimilação dos conceitos apresentados. 

Carga Horária: 
8 horas 

Data e Horário: 
05/12/20, de 8h às 17h 

Possíveis Facilitadores: ENG. DIÓGENES SANTOS PAZ JÚNIOR 
 
Engenheiro Eletricista (UFAM/2009); Pós-Graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho 
(Uninorte); Experiência com projetos em elétrica, automação, controle, instrumentação, 
mecânica e hidráulica; Execução de projetos de automação, subestação, grupo gerador, SPDA, 
SPCI, pneumática, pipe rack, estrutura metálica, cabeamento estruturado, análise de qualidade 
de energia, parecer e laudos técnicos, consultoria e assessoria em Engenharia Elétrica e 
Engenharia de Segurança do Trabalho; Professor de Ensino Superior (UFAM), ministrando aulas 
para os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, 



 

 

Engenharia de Petróleo e Gás e Engenharia Química nas disciplinas: Circuitos Elétricos I e II, 
Acionamento de Máquinas Elétricas, Laboratório de Máquinas Elétricas, Instalações Elétricas 
Industriais, Eletricidade Geral; Instrutor dos cursos NR-10 e SEP (Sistema Elétrico de Potência); 
Experiência na gestão de pessoas para execução de manutenção preventiva, preditiva e 
corretiva, bem como elaboração e execução do planejamento estratégico de projeto CAPEX na 
Ambev Indústria de Bebidas. 
 
Eng. Marcelo Santos da Silva 
Pós-Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho; Graduado em Engenharia Elétrica 
(UFAM); Possui capacitação profissional através de experiências internacionais; Atuou como 
Engenheiro de Testes, Pleno e Analista de Engenharia; Instrutor de treinamentos voltados para 
Segurança do Trabalho (NR 10, HIST) e Instalações Elétricas. Mais de 8 anos de experiência em 
empresas de grande porte, atuando na elaboração, execução e auditoria de planos de 
manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos, com elaboração de 
relatórios técnicos; Acompanhamento de implantação de novos produtos, definindo 
especificações técnicas de acordo com o projeto e propondo melhorias de processo, além da 
condução de treinamentos necessários à equipe técnica. 

Investimento por Participante: 
R$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais) ou 3X de R$ 72,00 nos cartões Visa, MasterCard, Visa 
Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático (apostila, pasta, caneta, crachá), coffee-break e certificados 
de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 
Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 

 NOVIDADE! A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 A frequência necessária é de 100% para ter direito ao certificado de participação ao final do 
curso. 

 A confirmação do (a) facilitador (a) dependerá da disponibilidade de agenda no período e 
horário previstos para a realização do curso. Outros nomes podem ser indicados. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 

* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 



 

 

 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 95%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 


