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Resumo do Curso

Dados do curso:
Instituição: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE
RONDONIA

UF: RO

CNPJ: 10.817.343/0010-98

Nome do curso: TECNICO SUBSEQUENTE E
CONCOMITANTE SEGURANCA DO TRABAL
HO

Número do curso: 66128

Data do cadastro: 26/02/2018

CBO: Técnico em segurança no trabalho

Área curso: Nenhuma delas

Possui conselho estadual de educação: Não
Data do termo de compromisso do curso na SRTE:
Inscrição do programa de Aprendizagem no
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente:

Responsável pelo curso:
Nome:
Email:
Telefone:
Objetivos e justificativas:
Objetivos gerais: Formar profissionais-cidadaos tecnicos de nivel medio na area de Seguranca do Trabalho para desempenh
ar atividades de prevencao de acidentes do trabalho, neles inclusos as doencas profissionais e do trabalho, atraves de acoes e
programas especificos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador brasileiro e propiciando a diminuicao
do custo social decorrente dos infortunios laborais. A faixa etaria dos aprendizes e formada por jovens de 16 a 24 anos. Ativida
des da lista TIP nao serao realizadas por menores de 18 anos.
Módulos
Quantidade total de módulos: 3
Nome do módulo: MODULO 1
Objetivos: Elaborar, participar, implementar politica de saúde e segurança do trabalho ( SST), realizar auditoria, acompanhar
e identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas
na area de saude e segurança no trabalho; participam de pericias e fiscalizacoes e integram processos de negociacao.
Participar da adocao de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de sst; investigar, analisar acidentes e
recomendar medidas de prevencao e controle.
CBO: (título e código): Técnico em segurança no trabalho - 35165
Carga-horária: 440
Proposta de atividades práticas na Empresa: ELABORAR E PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE SST
IMPLANTAR A POLÍTICA DE SST
Atividades correspondentes à CBO: ?Planejar a política de saúde e segurança do trabalho ?Analisar tecnicamente as
condições ambientais de trabalho ?Comparar a situação atual com a legislação ?Avaliar e comparar os referenciais legais da
política a ser implantada ?Mostrar o impacto econômico de implantação da política ?Desenvolver sistema de gestão de sst ?
Negociar a aplicabilidade da política ?Participar de reforma e elaboração de normas regulamentadoras ?Divulgar a política na
instituição ou empresa ?Administrar dificuldades de implantação ?Coordenar equipes multidisciplinares ?Acompanhar a
implantação da política de sst ?Acompanhar as equipes multidisciplinares para avaliação ?Implantar procedimentos técnicos e
administrativos ?Emitir ordem de serviço
Nome do módulo: MODULO 2

Objetivos: Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam
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auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e
meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e
fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam
documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.
CBO: (título e código): Técnico em segurança no trabalho - 35165
Carga-horária: 440
Proposta de atividades práticas na Empresa: Desenvolver acoes educativas na área SST Investigar acidentes
Atividades correspondentes à CBO: ?Identificar as necessidades educativas em sst ?Promover ações educativas em sst ?
Elaborar cronograma de ações educativas de segurança e saúde do trabalho ?Elaborar recursos e materiais didáticos de
ações educativas de segurança e saúde ?Interagir com equipes multidisciplinares ?Selecionar metodologia para investigação
de acidentes ?Analisar causas de acidentes ?Determinar causas de acidentes
Nome do módulo: MODULO 3
Objetivos: Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam
auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e
meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e
fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam
documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.
CBO: (título e código): Técnico em segurança no trabalho - 35165
Carga-horária: 440
Proposta de atividades práticas na Empresa: Demonstrar competências pessoais Participar de adoção de tecnologias e
processos do trabalho
Atividades correspondentes à CBO: ?Demonstrar capacidade de observação técnica ?Demonstrar ética ?Trabalhar em
equipe ?Demonstrar capacidade de discernimento ?Administrar conflitos ?Demonstrar capacidade de negociação ?Tomar
decisões ?Demonstrar visão sistêmica ?Analisar a aplicação de tecnologia ?Avaliar impacto da adoção ?Estabelecer
procedimentos seguros e saudáveis ?Inspecionar implantação ?Estabelecer formas de controle dos riscos associados
Descreva as Atividades Práticas na Empresa: Participam da elaboracao e implementam politica de saude e segurança do tr
abalho; realizam diagnostico da situacao de SST da instituicao; identificam variaveis de controle de doencas, acidentes, qualida
de de vida e meio ambiente. Desenvolvem acoes educativas na area de saude e seguranca do trabalho; integram processos d
e negociacao. Participam da adocao de tecnologias e processos de trabalho; investigam, analisam acidentes de trabalho e rec
omendam medidas de prevencao e controle.
Organização do curso (Detalhamento):
Carga-horária:
Total Carga-horária dos Módulos: 1320

Infra-estrutura dos cursos matriz e filiais:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA / RO :
Curso: 66128
CEP: 76.890-000

Logradouro: Vereador Otaviano Pereira Neto 874

Número:

Complemento:

Bairro:

UF / Município: RO / Jaru

CMDCA: Não é cadastrado
Instalações:
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Instalações para deficientes:
Número de pessoal de apoio envolvido: 6
Número de pessoal técnico-docente envolvido e
respectivas qualificações:
Nº funcionários Cargo

Qualificação / Formação

1

Docente

Engenheira Florestal/Especiali

1

Docente

Tec. Sistema Internet/Especial

1

Docente

Matemática/Especialista

1

Docente

Letras/Mestrado

1

Docente

Administracao/Mestrado

1

Docente

Agronomia/Mestrado

1

Docente

Engenharia Ambiental/Doutor

O curso foi alterado por recomendação do MTE:
Recomendação do MTE: Não
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