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CURSO PARA FORMAÇÃO DE OPERADORES DE
GUINDASTES
carga horária – 60 horas

Conteúdo Programático:
Módulo I – Introdução básica
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Noções sobre higiene e segurança do trabalho na utilização referente às normas estabelecidas pelo Ministério do
Trabalho em Emprego, aos itens pertinentes a utilização dos equipamentos nas Normas Regulamentadoras a seguir;
Noções sobre primeiros socorros – AHA2015;
NR 01 (Disposições Gerais);
NR 06 (Equipamentos de Proteção Individual);
NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais);
NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos);
NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção);
Noções sobre combate a princípio de incêndio em máquinas e equipamentos.

Módulo II – Inspeção diária
c) Realizar inspeção visual diária detalhada no equipamento, visando identificar falhas que possam trazer problemas
durante a utilização do equipamento;
d) Preenchimento do Check List.
Módulo III – Leitura e interpretação do painel de informações
b) Ler e interpretar símbolos pictográficos no painel de informações, dando condições do operador evitar danos maiores
no equipamento por conta de falhas e orientar pessoal de manutenção.
Módulo IV – Noções dobre funcionamento dos sistemas do equipamento
e) Motor de combustão Diesel;
f) Sistema Elétrico;
g) Sistema de Arrefecimento;
h) Sistema Hidráulico.
Módulo V – Técnicas de operação – teoria
d) Dar ciência as técnicas de operação de forma a evitar quebras no equipamento, melhorar a produtividade, reduzir
consumo de combustível;
e) Embarque e desembarque e movimentação adequada e segura do equipamento;
f) Técnicas de posicionamento e estabilização de Guindastes em serviços diversos;
g) Técnicas de carregamento em caminhões;
k) Técnicas de içamento de carga – Gráfico de cargas;
l) Avaliação Teórica.
Módulo VI – Aulas práticas
c) As aulas práticas serão sobre o conteúdo aplicado em sala, dando ênfase na operação de cada equipamento em
suas aplicações distintas;
d) Avaliação prática de guindastes.
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