
 

Inscrições abertas para cursos de qualificação profissional de 

Feiras de Negócios e Eventos  

 

Curso de rápida duração prepara profissionais para atuarem no setor  

 

Estão abertas as inscrições para o curso de Segurança do Trabalho (NR 35 e NR 06 – EPI – Equipamento de Proteção 

Individual), Profissionais de Recursos Humanos e Líderes de Pavilhão. Com duração de duas a quatro horas, a 

qualificação profissional acontece entre os dias 26 e 27 de julho de 2016. 

O curso é direcionado para profissionais do setor de Feiras de Negócios e Eventos. As inscrições podem ser realizadas no através 

do e-mail marcia@sindiprom.org.br ou fabio@sindiprom.org.br.  

Os cursos são resultados das parcerias entre Sindiprom-SP, Sindieventos e Instituto Trabalho e Vida.  

O setor de Feiras de Negócios e Eventos realiza por ano cerca de 2220 Feiras de Negócios (Pesquisa Brasil: país das Feiras) e 

movimenta R$16,3 bilhões para a cidade de São Paulo (Pesquisa FIPE l Ubrafe).  

 

Vagas limitadas. As aulas acontecerão na sede do Sindiprom-SP, que fica na rua Frei Caneca, 91 – 11 Andar. Para 

inscrição: encaminhar para fabio@sindiprom.org.br. 

 

Serviço 

Treinamento para profissionais de RH  

 

 Documentos mínimos de SST a serem exigidos dos montadores;  

 Conceitos básicos da elaboração e implementação do PPRA e do PCMSO das empresas de montagem;  

 Gestão das empresas terceirizadas;  

 Formação da CIPA e dos designados pelo empregador;  

 Principais riscos nas atividades de montagem e desmontagem dos estandes;  

 Principais NR envolvidas com a atividade de montagem e desmontagem de estandes.  

 

Treinamento para os líderes de pavilhão  

  

 Estatísticas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no Brasil e em outros países; 

 Noções básicas dos aspectos legais vigentes (CLT, NR, IT, etc.);  

 Principais Normas Regulamentadoras envolvidas no processo de montagem e desmontagem;  

 Documentos mínimos para serem exigidos dos montadores e das empresas de montagem referentes à SST:  

 Principais programas de segurança e saúde no trabalho, previstos pela CLT;  

 Riscos e medidas de controle na montagem e desmontagem de estandes, com ênfase em: Trabalhos em altura; 

Trabalhos com eletricidade; Trabalhos com soldagem; Trabalhos com plataformas aéreas de trabalho, andaimes 

tubulares e empilhadeiras e caminhões do tipo munck; Sistemas de combate à incêndio nas áreas de montagem e 

desmontagem; Principais EPI a serem usados pelos montadores.  

 

Treinamento da NR 06  

 

 Treinar o profissional para conhecer e utilizar os EPI’s de forma adequada e segura. 

 

Treinamento da NR 35 

 

 Capacitar o profissional a realizar de forma segura atividades em altura, obedecendo às normas, leis e procedimentos 

de segurança do trabalho, a fim de garantir proteção dos trabalhadores envolvidos nas atividades e pessoas que 

possam ser afetadas de alguma forma pelo trabalho realizado.  
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TREINAMENTOS - INSTITUTO TRABALHO E VIDA 

Data Limite para inscrição: 10/07/2016 

        

TREINAMENTO CARGA HORARIA VALOR / Pessoa DATA 

PROFISSIONAIS - RH  02 HORAS - 09:00 às 11:00 Cortesia 26/07/2016 

 

LIDERES DE PAVILHÃO 04 HORAS - 08:00 às 12:00 R$     150,00 27/07/2016 

 

NR 06 – EPI 
 

04 HORAS - 13:00 às 17:00 R$     150,00  27/07/2016 

    

TREINAMENTO - INSTITUTO TRABALHO E VIDA 

VALOR R$ 150,00 por pessoa 

Data Limite para inscrição: 10/07/2016 

  

          

TREINAMENTO CARGA HORARIA VALOR / Pessoa DATA    

 

NR 35  

TRABALHO EM ALTURA 

08 HORAS  

08:00 às 17:00 R$     150,00 28/07/2016 

  

        


