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A nossa plataforma conta com uma série de 

treinamentos online com conteúdo baseados no 

estabelecidos pelo Anexo II da NR-01-Diretrizes e 

requisitos mínimos para utilização da modalidade de 

ensino a distância e semipresencial, em atendimento 

à Portaria SEPRTn.º 915, de 30 de julho de 2019.

www.amcocupacional.com.br
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Nosso objetivo é a capacitação e o desenvolvimento 

de nossos talentos para oferecer soluções de 

qualidade aos clientes

QUALIDADE

Desenvolvemos produtos e soluções de engenharia e 

segurança do trabalho para incorporações e 

construções, agregando valor e satisfação aos 

clientes, parceiros e colaboradores

Orientação, treinamento e investimento na 

segurança dos empreendimentos e funcionários, 

trazendo confiabilidade, segurança e qualidade. 

SEGURANÇA

INOVAÇÃO

Compromisso e respeito aos clientes, colaboradores e 

mercado, sempre com competência, inovação , 

crescimento sustentável e solidez financeira

COMPROMETIMENTOÉTICA

Respeitamos os princípios morais, a coletividade e 

comunicamos nosso trabalho de forma transparente



 Nós temos o compromisso de oferecer para 

nossos clientes e parceiros a mais ampla 

Plataforma de ensino em EAD, de Segurança 

do Trabalho do Brasil 

O objetivo desta é subsidiar através do treinamento teórico a capacitação e instrução de 

todos os colaboradores da empresa, garantindo que estes tenham pleno conhecimento 

dos riscos inerentes das atividades, assim como a compreensão e conhecimento quanto a 

adoção de medidas de controle de segurança.
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Nossa plataforma colabora com a 

otimização do tempo dos setores de 

Recursos Humanos e Engenharia de 

Segurança, permitindo que estes após a 

realização dos Treinamentos teóricos 

em nossa plataforma, ofereça os 

treinamentos práticos das questões 

normativas, está etapa do treinamento 

poderá ser realizada internamente ou 

contar com nossa equipe de Técnicos e 

Engenheiros.
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Um novo jeito de fazer , um Segurança

novo jeito de cuidar de todos



TREINAMENTOS DISPONÍVEIS

A NR 35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas 

de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o 

planejamento, a organização e a execução dos serviços.

NR 35 
TRABALHO EM ALTURA

NR 33
ESPAÇO CONFINADO

A NR 33 caracteriza que espaço confinado é qualquer 

área ou ambiente não projetado para ocupação humana 

contínua, que possua meios limitados de entrada e saída. 

Tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos 

para identificação de espaços confinados e o 

reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle 

dos riscos existentes

NR 23
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Compreender os conceitos de fogo e incêndio, bem como 

os elementos essenciais da composição do fogo, efeitos 

causados pelo calor e o processo de transferência de 

calor e identificar as classes de incêndio e o processo de 

extinção de incêndios

NR 22
SEGURANÇA E SAÚDE 

OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO

Compreender técnicas e habilidades referentes à 

prevenção de acidentes no âmbito do trabalho e de suas 

funções, obrigações legais acerca dos riscos da 

mineração, através de métodos que otimizam o controle 

de acidentes assim como compreender a prevenção e 

extinção de doenças do trabalho.

NR 20

Compreender os requisitos básicos para a gestão da 

segurança no trabalho de acordo com a NR-20;

NR 20
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM 

INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS - INTEGRAÇÃO

Compreender os requisitos básicos para a gestão da 

segurança no trabalho de acordo com a NR-20, aplicar os 

requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde 

no trabalho contra os fatores de risco de acidentes 

provenientes das atividades.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM 

INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS - BÁSICO

www.amcocupacional.com.br



TREINAMENTOS DISPONÍVEIS

Compreender diretrizes de ordem administrativa, de 

planejamento e de organização estabelecidas pela NR 

18, conhecer sobre a implementação de medidas de 

controle e sistemas preventivos de segurança nos 

processos, nas condições e no meio ambiente de 

trabalho na Indústria da Construção

Compreender diretrizes de ordem administrativa, de 

planejamento e de organização estabelecidas pela NR 

18, conhecer sobre a implementação de medidas de 

controle e sistemas preventivos de segurança nos 

processos, nas condições e no meio ambiente de 

trabalho na Indústria da Construção

NR 10

A Norma Regulamentadora 10 – Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade possui como 

objetivo regulamentar quanto à segurança dos serviços 

que de algum modo envolvam a eletricidade. Assim 

f a z e n d o ,  e s s a  n o r m a  t a m b é m  t e m  c o m o 

responsabilidade garantir a saúde, a segurança e a 

integridade f ísica dos profissionais que estão 

envolvidos de forma direta ou indireta na prestação 

desse tipo de atividades e serviços.

NR 06

Este curso foi elaborado seguindo a base estrutural da 

própria norma NR 06, uma vez que ela é auto didática, 

pois explica em detalhes as responsabilidades de cada 

parte com relação aos EPIs, seja do fabricante, ou do 

empregador, ou do trabalhador. É explicado também em 

detalhes a utilização e importância de cada EPI

Ser capaz de aplicar os conceitos estudados e identificar 

os equipamentos básicos, compreender os benefícios 

individuais e coletivos da prevenção de acidentes, 

entender a importância da inspeção e utilização dos 

EPIs, aperfeiçoar as práticas de segurança dos 

profissionais;

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EPI)
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NR 18 
CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL

NR 18 
CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PERIÓDICO

SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 

ELETRICIDADE

NR 10
SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 

ELETRICIDADE - RECICLAGEM

A Norma Regulamentadora 10 – Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade possui como 

objetivo regulamentar quanto à segurança dos serviços 

que de algum modo envolvam a eletricidade. Assim 

f a z e n d o ,  e s s a  n o r m a  t a m b é m  t e m  c o m o 

responsabilidade garantir a saúde, a segurança e a 

integridade f ísica dos profissionais que estão 

envolvidos de forma direta ou indireta na prestação 

desse tipo de atividades e serviços.

NR 06
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR



TREINAMENTOS DISPONÍVEIS

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também 

conhecida pela sua sigla CIPA é o nome que se dá ao 

conjunto de pessoas designado a discutir e propor 

soluções para a segurança dos trabalhadores de uma 

empresa.

O bloqueio/sinalização refere-se aos procedimentos 

OSHA para proteção dos trabalhadores de energias 

potencialmente perigosas quando efetuam serviços de 

manutenção em máquinas ou equipamentos. O fato de 

usar uma trava ou bloqueio tipo cadeado, garras e outros 

dispositivos, evita acidentes. Por isso a importância de 

implementar procedimentos de Bloqueio e Sinalização

Estes procedimentos não substituem o médico, o serviço 

de enfermagem ou a equipe técnica. Na verdade, um dos 

principais fundamentos desse atendimento é a obtenção 

de assistência médica em todos os casos de situação 

grave

Os primeiros socorros trata-se de procedimentos de 

emergência, aplicados a vítimas de acidentes, mal súbito 

ou em perigo de vida e tendem a ser prestados 

Compreender a importância do uso do respirador e os 

perigos oriundos do não uso da proteção, compreender 

as características, funcionamento e limitações do 

respirador, entender a forma de utilização correta do 

respirador bem como os efeitos do uso incorreto para o 

organismo humano;

A NR 12 define referências técnicas, princípios 

fundamentais e medidas de proteção para garantir a 

saúde e a integridade f ísica dos trabalhadores e 

estabelece requisitos mínimos para a prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de 

utilização de máquinas e equipamentos de todos os 

tipos.

www.amcocupacional.com.br

NR 05 
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES

TREINAMENTO EM 

Permissão de Trabalho (PT) é a autorização dada por 

escrito, em documento próprio para a execução de 

qualquer trabalho de manutenção, montagem, 

desmontagem, construção, reparo ou inspeção de 

equipamentos a ser realizado na área industrial.

NR 12
SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO 

NOÇÕES DE PRIMEIROS 
SOCORROS  

PERMISSÃO DE TRABALHO 
BÁSICO 

TREINAMENTO SOBRE 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 



Contate-nos
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