
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM ALTURA E TÉCNICAS DE
RESGATE

ATAR SERVIÇOS

18 junho

Ver mais cursos

8 e 9 junho

Ver mais cursos

8H

14H

Enquadramento legal do/a Operador(a) de
equipamentos de elevação de cargas;
Realizar operações seguras, alertando para os riscos
associados à má utilização dos equipamentos;
Conhecer e cumprir as regras de higiene e segurança
inerentes à condução de Plataformas Elevatórias;
Efetuar a inspeção diária e a manutenção primária das
Plataformas Elevatórias.

NEWSLETTER

FORMAÇÃO
JUNHO 2022

Formação online

Dotar os/as participantes de conhecimentos sobre os
cuidados específicos nos Trabalhos em altura e no aceso
a estruturas
Organização do trabalho e riscos associados aos
trabalhos em altura;
Conhecer identificar os sistemas e componentes anti
queda
Dotar o/ass participantes de conhecimentos técnicos
relativos á utilização, colocação e ajuste do arnês anti
queda e respetivos acessórios;
Dotar os/as formandos/as de conhecimentos que lhes
permitam efetuar a 1.ª intervenção e evacuação da
vítima.

http://www.atarservicos.pt/plano-de-formacao/plano-interempresas/condutores-manobradores-de-equipamentos
http://www.atarservicos.pt/plano-de-formacao/plano-interempresas/formacao-shst


SEGURANÇA EM ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS -

DIRETIVA ATEX

Identificar o enquadramento Legal e Regulamentar no
âmbito da aplicação da directiva ATEX;
 Identificar os locais onde existe o perigo potencial de
ocorrência de atmosferas explosivas;
Adequar o comportamento face ao risco existente em áreas
classificadas;

NOÇÕES BÁSICAS DE ELETRICIDADE

 Identificar as principais grandezas elétricas e as
respetivas unidades no Sistema SI
Conhecer e compreender as Leis fundamentais da
corrente elétrica
 Identificar a aparelhagem de comando elétrico e os
principais dispositivos de proteção elétrica
▪ Conhecer os perigos e riscos associados à corrente
elétrica
 Ler e interpretar circuito elétricos de complexidade
baixa e média
Efetuar a montagem e o diagnóstico de
funcionamento de circuitos elétricos
Realizar medições elétricas utilizando um multímetro
e outros equipamentos de medição elétrica

GESTÃO DE ARMAZÉM E LOGÍSTICA

Identificar os conceitos e metodologias aplicadas à logística
empresarial.
Identificar as competências da função do responsável pelo
Armazém, aplicando os procedimentos para uma gestão
organizada de armazéns, espaços de armazenagem,
organização eficaz nos procedimentos de Entrada, Picking,
Expedição e Inventários;
Conhecer os aspetos relacionados com a Segurança em
Armazéns, Métodos de acondicionamento, Seleção do
equipamento e Sinalética;
Reconhecer a importância do papel da Gestão do Armazém
na estratégia organizacional e produtividade.

ATAR SERVIÇOS  

09 junho

Ver mais cursos

Ver mais cursos

Ver mais cursos

4h

14H

14H

Formação online14H

21 e 22 junho

8 e 9 junho

Formação online

Formação online

http://www.atarservicos.pt/plano-de-formacao/plano-interempresas/linguas-comercio-informatica
http://www.atarservicos.pt/plano-de-formacao/plano-interempresas/formacao-shst
http://atarservicos.pt/plano-de-formacao/plano-interempresas/formacao-tecnica


ATAR SERVIÇOS  

NOVO SITE!

http://www.atarservicos.pt/noticias-destaques/377-catalogo-de-servicos
http://www.atarservicos.pt/contactos
https://www.facebook.com/atar.servicos/
https://pt.linkedin.com/in/atar-servi%C3%A7os-lda-259b2463
http://www.atarservicos.pt/

