outubro

FORMAÇÃO

Segurança
nana
utilização
dede
motosserras
ee
motorroçadoras
––
1313
outubro
Segurança
utilização
motosserras
motorroçadoras
outubro

•Identificar e caraterizar os constituintes da
motosserra e da motorroçadora;
•Executar corretamente os procedimentos básicos
de regulação dos equipamentos;
•Operar corretamente com a motosserra e
equipamentos acessórios ou auxiliares nas
operações de corte, traçagem e toragem.

Consulte também:
Segurança na condução de empilhadores – 10 e/ou 27 outubro
Renovação de certificação de empilhadores - 10 e/ou 27 outubro
Formação Inicial de Empilhadores – 18 e 19 outubro
Segurança na Operação de Camião dotados de barquinhas elevatórias – 20 outubro Novo
Outros Cursos

Movimentação
Manual dede
Cargas
(Posturas
de Trabalho) - 19
outubro
Segurança na utilização
motosserras
e motorroçadoras
– 13
outubro
•Dotar os participantes de métodos e regras de boas práticas na
movimentação e levantamento de cargas;
•Alertar para as consequências da segurança e saúde resultantes do
desrespeito pelos princípios ergonómicos na movimentação manual
de cargas.
•Identificar os métodos de Avaliação da Movimentação Manual de
Cargas;
•Identificar os Fatores de Risco na Movimentação Manual de
Cargas.

A movimentação manual de cargas está presente em todos os sectores
empresariais, no entanto existem sectores onde esta atividade está na ordem
do dia, nomeadamente na construção civil, na indústria têxtil, nas indústrias
metalomecânicas e ainda no sector logístico, nomeadamente ao nível de
atividades de armazenamento.

Consulte também:
Emergência e Primeiros Socorros no Local de Trabalho – 18 e 19 outubro
Segurança em Espaços Confinados – 12 outubro
Outros cursos

Pneumática Industrial (Nível I) – 10 e 11 outubro

•Conhecer os princípios fundamentais da Pneumática;
•Identificar e descrever os componentes de um circuito
pneumático;
•Ler e interpretar esquemas de circuitos pneumáticos elementares;
•Detetar e reparar avarias simples em circuitos pneumáticos.

No final do curso os formandos estarão aptos a Interpretar o
funcionamento de circuitos pneumáticos elementares e dos seus
componentes.

Consulte também:
Noções Básicas de Eletricidade – 16 e 17 outubro
Rolamentos e Chumaceiras – 23 e 24 outubro
Segurança Elétrica (prevenção de riscos elétricos) – 31 outubro
AÇOS (seleção, processos e tratamentos) Outros cursos

Técnicas de Vendas (orientação para o cliente) – 25 e 26 Outubro

•Organizar a atividade de venda e prospeção para obtenção de uma
abordagem efetiva;
•Desenvolver com eficácia o processo de venda, utilizando técnicas que
garantam vendas efetivas;

•Conduzir diálogos, recorrendo às técnicas de venda e negociação;
Identificar e compreender os fatores de coesão e desmotivação, eficácia
e eficiência no quadro do funcionamento das equipas.

Consulte também:
Gestão de Armazém e Logística – 13 e 20 outubro
Outros cursos

DESTAQUES

NOTÍCIAS

No âmbito do desafio apresentado pelo do
Centro de Interpretação Ambiental de Leiria a
nossa turma de aprendizagem do 2º ano
Técnico de Mecatrónica Automóvel levou 4
elementos a participarem na ação de
voluntariado “Praia Limpa” no passado dia 15
de setembro na praia do Pedrógão.

Sendo a preservação do Ambiente um dos 17
Objetivos para Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas, é de extrema importância
que os nossos formandos sintam que é
também uma realidade que nos é muito
próxima, desta forma, e com a ajuda de
Centro de Interpretação Ambiental, fomos
conhecer melhor o Rio Lis e o espaço que o
rodeia.

Participação dos nossos grupos no evento Leiria sobre Rodas
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