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RAC 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇOES E SERVIÇOS
COM A ELETRICIDADE
RECICLAGEM.
O curso é teórico e prático e tem carga horária de 8 horas

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:
O cronograma do treinamento segue o seguinte procedimento:
O treinamento tem início às 8:00 hs e término às 17:00 hs, com intervalos às 9:30 até 9:45 hs
para coffee break, de 12:00hs às 13:00hs almoço e intervalo de 15:00hs as 15:45 hs.
O coffee break é servido pela manhã e é uma cortesia para nossos alunos.
Ao iniciar o treinamento no primeiro dia haverá apresentação da MA Consultoria e Treinamentos,
do instrutor e a apresentação dos colaboradores.
Em seguida a apresentação das informações práticas sobre a escola, como é o treinamento e o
cronograma da semana, como por exemplo:
� Onde ﬁcam as saídas de emergência e quais são as rotas de fuga;
� Locais destinados a fumantes;
� Todos devem desligar o telefone celular e notebooks quando em treinamento;
� Ressaltar a importância do cumprimento aos horários de intervalos (almoço e coffe break)
� Atenção às conversas paralelas;
� Todos devem esclarecer qualquer dúvida, mesmo que pareça óbvia.
Em sequência a apresentação do conteúdo programático referente aos temas que serão
abordados no treinamento.
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O treinamento da NR 10 reciclagem tem o objetivo de reforçar a capacitação dos participantes
para a prevenção em acidentes com eletricidade em atendimento ao texto da NR10, credenciando-os à autorização para trabalhos em instalações elétricas.
O curso atende às exigências do novo texto da NR10 – Segurança em Instalações e Serviços
em Eletricidade, que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde
dos trabalhadores que, interagem direta ou indiretamente, em instalações elétricas e serviços
com eletricidade.
IMPORTÂNCIA DO TEMA
Desde a publicação do novo texto da NR-10, por intermédio da Portaria 598/04, do Ministério do
Trabalho e Emprego aumentou de forma espetacular o interesse sobre a segurança em instalações e serviços com eletricidade.
Em baixa ou alta tensão, a energia elétrica está presente na vida e trabalho de todos nós e
perceber os riscos associados à sua utilização é fundamental para a construção de ambientes
mais seguros.
Devemos continuar estimulando os proﬁssionais da área elétrica e de segurança há conhecerem um pouco mais sobre o tema e as alterações promovidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
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