Cursos in-company
Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços
Confinados (NR33)

Objetivo:
Estabelecer 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, direta ou indiretamente,
interajam em espaços confinados.
Pré-requisito dos alunos:


Escolaridade mínima: 5ª Série do Ensino Fundamental;



Idade mínima: 18 anos;



Para a reciclagem é obrigatório entregar antes o certificado do curso básico ou da última reciclagem.

Duração:


Supervisores – 40 horas, distribuídas em 5 dias de 8h ou 10 dias de 4h



Trabalhadores e vigias – 16 horas, distribuídas em 2 dias de 8h ou 4 dias de 4h



Reciclagem (anual) – 8 horas, distribuídas em 1 dia de 8h ou 2 dias de 4h

Organização das turmas: máximo de 16 alunos por turma.
Critérios de certificação: frequência de 100% e nota mínima 85.
Competência dos instrutores:
O SENAI-SP conta com corpo docente competente, com formação técnica ou superior em segurança do
trabalho e experiência em trabalhos em espaço confinado.
Recursos e estratégias didáticos:


O SENAI provê para cada aluno uma apostila.



A empresa deverá prover sala de aula com ventilação, iluminação e mobiliário adequados, quadro branco
ou flip-chart, datashow, computador com leitor de DVD e entrada USB para pen-drive, local e materiais
para prática, conforme especificações do Plano de Curso. Conforme itens 33.3.5.7 e 33.3.5.8 da NR33, a
empresa deverá indicar funcionário responsável pela supervisão do curso.
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Conteúdo:
Conhecimentos – Supervisores

Conhecimentos – Trabalhadores e Vigias



















Definições de espaço confinado.
Reconhecimento, avaliação e controle de riscos.
Funcionamento de equipamentos utilizados.
Procedimentos e utilização da Permissão de Entrada e Trabalho.
Noções de resgate e primeiros socorros.
Identificação dos espaços confinados.
Critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de riscos.
Conhecimentos sobre práticas seguras em espaços confinados.
Legislação de segurança e saúde no trabalho.
Programa de proteção e respiratória.
Área classificada.
Operações de salvamento.

Capacidades Técnicas






Identificar espaço confinado;
Identificar os riscos de espaço confinado;
Avaliar riscos no espaço confinado;
Controlar os riscos no espaço confinado;
Aplicar procedimentos de permissão de entrada e trabalho;

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:





Ser analítico;
Ter visão sistêmica;
Ser detalhista;
Ser organizado;






Definições de espaço confinado.
Reconhecimento, avaliação e controle de riscos.
Funcionamento de equipamentos utilizados.
Procedimentos e utilização da Permissão de
Entrada e Trabalho.
Noções de resgate e primeiros socorros.

Verificar funcionamento de equipamentos utilizados;
Aplicar procedimentos de atendimento emergencial (resgate
e primeiros socorros);
Aplicar legislação de segurança e saúde no trabalho;
Identificar área classificada.









Prever consequências;
Ser observador;
Ter consciência prevencionista em relação a saúde,
segurança e meio ambiente;
Seguir normas e procedimentos.

Entre em contato com nossa equipe de relacionamento com a indústria:
Guarulhos e Mairiporã:
Vagner Assumpção Peixoto

Susane Schmieg

Wesley Tomaz Gomes Dos Reis

Marisley Moreno Nunes

Fone: (11) 2461-6771

Fone: (11) 2461-6770

Fone: (11) 2461-6788

Fone: (11) 2461-6788

E-mail: vpeixoto@sp.senai.br

E-mail: susi@sp.senai.br

E-mail: wreis@sp.senai.br

E-mail: marisley.nunes@sp.senai.br

Arujá e Santa Isabel:
Valter Xavier de Abreu
Fone: (11) 4653-3672
E-mail: vxabreu@sp.senai.br

Escola SENAI “Hermenegildo Campos de Almeida”
Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 601 Jd. Paraventi Guarulhos SP
Site: guarulhos.sp.senai.br
www.sp.senai.br/redessociais
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