Junho

FORMAÇÃO

Segurança na utilização de motosserras e motorroçadoras – 27 junho
•Identificar e caraterizar os constituintes do equipamento;
•Executar corretamente os procedimentos básicos de regulação dos
equipamentos;
•Caraterizar e utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) e os
dispositivos de segurança da motosserra;
•Operar corretamente com a motosserra e equipamentos acessórios ou
auxiliares nas operações de corte, traçagem e toragem;
•Executar de forma correta as operações de manutenção primária e
conservação das motosserras e motorroçadoras
Mais informações

Consulte também:
Segurança na Operação de Plataformas Elevatórias – 9 junho
Segurança na condução de empilhadores – 16 e ou/ 27 junho
Renovação de certificação de empilhadores - 16 e ou/ 27 junho
Condutor/manobrador equipamentos de movimentação de terras – 23 junho
Formação inicial de empilhadores – 28 e 29 junho
Outros Cursos

Ergonomia e Movimentação Manual de Cargas - 15 junho

• Identificar posturas ergonómicas
• Identificar as consequências de posturas ergonómicas
inadequadas
• Organizar o espaço de trabalho no âmbito da Ergonomia
•Aplicar corretamente as metodologias de prevenção de riscos
ergonómicos
Mais informações

Consulte também:
Segurança nos Trabalhos em Altura- 8 junho
Passaporte de Segurança e Ambiente – 13 e 14 junho
Receção, Inspecção, Montagem e Desmontagem de Andaimes- 28 e 29 junho
Outros cursos

Noções Básicas de Eletricidade – 26 e 27 junho

•Transmitir aos participantes os conceitos fundamentais da
eletricidade que lhes permitam a compreensão do funcionamento
de sistemas e equipamentos elétricos industriais.

Mais informações

Consulte também:
Sensores Industriais (essencial) - 6 junho
Segurança Elétrica-Prevenção de Riscos Elétricos – 12 junho
Rolamentos e Chumaceiras – 17 e 18 junho
Manutenção Industrial I – 18 e 20 junho
Metrologia e Calibração – 21 junho

Outros cursos

Aprovisionamento e Gestão de Stocks – 5 e 6 junho
•Identificar os conceitos e princípios utilizados na gestão de stocks.
•Identificar e aplicar a documentação comercial.
•Identificar as técnicas de armazenamento e controlo das existências.
•Identificar requisitos de armazenamento de materiais.
•Identificar os principais modelos, procedimentos e métodos de
aprovisionamento.
•Assegurar e aplicar os princípios gerais de conservação, venda e gestão de
materiais e stocks.

Consulte também:
Técnicas de Vendas-orientação para o cliente – 9 e 16 junho
Gestão de Armazém e Logística – 16 e 23 junho
Outros cursos

DESTAQUES

Mais informações
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