PLANO DE CURSO SIMPLIFICADO

ELETRICISTA DE REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
300 HORAS

ÁREA: ENERGIA
MODALIDADE: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1.

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Título do Curso: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Carga horária: 300 horas
Ocupação (CBO): CBO: 7321-20
Modalidade: Qualificação Profissional
Tipo de ação: Presencial
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Cliente: Comunidade em Geral

Público alvo: Concessionária de Energia, acadêmicos de engenharia elétrica,
Eletricistas residenciais e prediais, técnicos das áreas de energia, trabalhadores
que necessitam se qualificar, profissionais da área da indústria que atuam na
área de energia e profissionais encaminhados pelas empresas do segmento.

Regulamentação específica do curso: Itinerário Nacional de Educação Profissional
da área de ENERGIA - v6. Regimento Escolar das Unidades Operacionais do SENAIDR/TO, adaptação técnica (comitê de especialista SENAI e especialistas da
concessionária de energia - Energisa)

2.

JUSTIFICATIVA

O SENAI-DR/TO, procurando fortalecer as ações da cadeia produtiva, visa oferecer uma
Educação profissional e tecnológica alinhada às demandas do Estado, qualificando
profissionais com habilidades e competências necessárias para o desempenho eficiente
e eficaz na indústria, bem como, oportunizando aos jovens meios para inserção no
mercado de trabalho, alinhado aos referenciais estratégicos do SENAI Tocantins que é
promover educação profissional de qualidade, adequando a oferta de mão de obra ao
perfil profissional demandado pela indústria, promovendo assim a educação para o
trabalho, ainda apoiando o segmento da indústria, fortalecendo-o com mão de obra
qualificada, a geração de emprego e renda, bem como, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável do país.

3.

REQUISITOS DE ACESSO

 Idade mínima: 18 anos;
 Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo.
 Comprovar através de certificação o curso Capacitação em Trabalho em Altura NR 35 (Carga horária mínima - 8h)
4.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Executar procedimentos de manutenção de redes de distribuição de Energia Elétrica e
executar serviços técnicos comerciais, seguindo as normas específicas da
concessionaria de energia elétrica, de acordo com normas técnicas, ambientais, de
qualidade e de segurança e saúde no trabalho.

5.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR / CONTEÚDO FORMATIVO

Organização Curricular

Carga
Horária

Carga
Horária

Carga
Horária

Carga
Horária

Teórica

Prática

Total

Fundamentos de Comunicação

20h

20h

-

Fundamentos de Eletricidade

40h

12h

28h

Fundamentos de Redes de
Distribuição

60h

20h

40h

Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e
Segurança nos Serviços em
Eletricidade

20h

20h

-

Montagem e Instalação de Redes de
Distribuição

40h

10h

30h

Manutenção de Redes de
Distribuição de Energia Elétrica

60h

16h

44h

Execução de Serviços Técnicos
Comerciais

60h

20h

40h

300 h

FUNDAMENTOS DE COMUNICAÇÃO – 20h
Capacidades Técnicas














Comunicar-se oralmente e por escrito
Elaborar relatório
Utilizar técnicas de argumentação.
Identificar-se ao cliente
Informar a conclusão do serviço
Informar ao cliente as divergências encontradas
Informar ao cliente o tipo de serviço a ser realizado
Informar o cliente sobre os riscos envolvendo eletricidade
Informar sobre o serviço a ser realizado
Interpretar textos, manuais e textos técnicos
Pesquisar em diversas fontes, inclusive na internet
Preencher formulários
Preencher relatórios

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas












Comunicar-se com clareza
Cumprir normas e procedimentos
Manter autocontrole
Manter concentração
Manter relacionamento interpessoal
Ser detalhista
Ser ético
Ser organizado
Ser responsável
Ter disciplina
Ter percepção clara e precisa trabalhar em equipe

Conhecimentos
 Comunicação
 Processo e elementos constitutivos
 Níveis de fala
 Funções da linguagem Verbal (oralidade)
 Técnicas de intelecção de texto
 Análise textual
 Análise interpretativa
 Relacionamento Interpessoal
 Internet
 Editor de Texto
 Digitação de textos
 Características

 Tratamento de arquivo
 Tabelas
 Corretor Ortográfico
 Impressão
 Relatório
 Tipos
 Estrutura
 Documentação técnica
 Tipos utilizados
 Características e aplicação
 Comunicado
 Memorando

FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE – 40H
Capacidades Técnicas








Identificar as ferramentas adequadas para realização dos testes de acordo com a
classe de tensão
Identificar as ferramentas, equipamentos e instrumentos de medição adequados
para as medições e testes
Identificar ausência de tensão
Identificar características elétricas de materiais, componentes, instrumentos e
equipamentos
Identificar grandezas elétricas
Identificar princípios de funcionamento dos componentes de IP (Instrumento de
Proteção)
Identificar circuito de instalações elétricas

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas







Cumprir normas e procedimentos
Manter concentração ser observador
Ser organizado
Ter percepção clara e precisa
Trabalhar em equipe e manter relacionamento interpessoal
Zelar pelos equipamentos e ferramentas

Conhecimentos







Princípios de Magnetismo e Eletromagnetismo
Princípios de Ferromagnetismo
Campo magnético no condutor
Princípios da corrente alternada e continua;
Leis
Ohm
 1 Lei
 2 Lei
 Kirchhoff
 1 Lei
 2 Lei
 Lei de Joule
 Corrente Alternada

 Grandezas e valores característicos
 Princípio de geração
 Potência em corrente alternada
 Energia Elétrica
 Fator de Potência
 Aparente
 Ativa
 Reativa
 Correção do fator de potência
 Circuito monofásico e trifásico;
 Matemática Aplicada;
 Múltiplos
 Submúltiplos
 Arredondamento
 Notação Científica
 Dígitos significativos na leitura de instrumentos
 Algarismos Significativos
 Volume e Área
 Ferramentas (Instrumentação)
 Voltímetro
 Amperímetro
 Frequencímetro
 Wattímetro
 Cossifímetro
 Termovisor
 Instrumentos de medidas
 TC – Transformador de corrente
 TP – Transformador de Potência
 Medidor de Energia
 Zelo na utilização de ferramentas e instrumentos
 Princípios de Eletricidade
 Sistemas de Proteção atmosférica e aterramento
 Elementos
 Características
 Simbologia
 Malhas
 Captores
 Isoladores
 Conceito de Geração Elétrica
 Tipos Características
 Utilidades
 Riscos Eventuais
 Transformador
 Tipos
 Características
 Simbologia
 Identificação
 Manuais e catálogos técnicos
 Monofásico
 Trifásico
 Motores Elétricos
 Tipos de ligação – Monofásicos e Trifásicos

 Formas de partidas
 Capacitância e indutância
 Capacitores
 Indutores
 Norma de Instalações Elétricas de Baixa Tensão – ABNT NBR 5410
 Unidade consumidora: interligação, desligamento e religamento do fornecimento de
energia;
 Balanceamento de cargas do circuito de distribuição;
 Instalações elétricas:
 Tipos e Características
 Tipos de eletrodutos e caixas de passagem;
 Levantamento de carga;
 Proteções, sistema de partida de motores elétricos, cargas especiais.

FUNDAMENTOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO – 60H
Capacidades Técnicas
























Planejar atividades de montagem de equipamentos e de dispositivos de medição
Planejar as etapas nas atividades de montagem
Aplicar técnicas de içamento de materiais, equipamentos e ferramentas
Aplicar técnicas de manuseio e içamento de cabos
Interpretar procedimentos de instalação de equipamentos e medidores
Operar equipamentos de manobra
Seguir procedimentos de montagem
Seguir procedimentos de montagem e instalação de equipamentos
Identificar a função dos equipamentos e ferramentas
Aplicar técnicas de manuseio e acondicionamento de equipamentos e ferramentas
Interpretar informações inseridas em equipamentos e materiais
Selecionar ferramentas apropriadas ao tipo de conexão
Selecionar ferramentas e equipamentos necessários
Empregar ferramentas de tracionamento de cabos conforme normas técnicas e
procedimentos
Interpretar manuais técnicos
Selecionar materiais e ferramentas para execução de montagem
Identificar a função dos materiais
Analisar as condições do material a ser utilizado
Avaliar as características elétricas e mecânicas dos materiais
Identificar a função dos equipamentos, materiais e estruturas
Identificar condutores (tipos, características)
Aplicar técnicas de transporte, elevação e manuseio de equipamentos e
ferramentas
Identificar técnicas de operação de sistemas de telecomunicação e terminais
remotos

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas







Cumprir normas e procedimentos
Manter concentração ser observador
Ser organizado
Ter percepção clara e precisa
Trabalhar em equipe e manter relacionamento interpessoal
Zelar pelos equipamentos e ferramentas

Conhecimentos
 Legislação do Setor Elétrico e Normas Técnicas
 Resolução nº 414, Prodist - (Medição e Mercado de Energia)
 Resolução 395
 Regulamentação do sistema Energético Brasileiro - ANEEL
 Documentação Técnica
 Procedimentos operacionais de concessionárias Ordens de serviço
 Requisição de materiais Formulários de inspeção
 Formulários para registro das operações
 NDU: 001 - Norma de Distribuição Unificada – Fornecimento de Energia Elétrica
em Tensão Secundária
 NDU: 003 - Norma de Distribuição Unificada – Fornecimento de Energia Elétrica
em Tensão Secundária – Edificações.


































Ferramentas para serviços em redes de distribuição aérea
Tipos
Aplicador para conector tipo cunha Alavanca e chave triângulo
Alicate de compressão mecânico
Alicate bomba d’água
Alicate universal
Alicate volt amperímetro
Bastão de manobra
Dinamômetro
Escada extensível
Fasímetro
Ferramentas para podas de galhos
Chaves: de fenda, de catraca e de boca
Alicate de compressão hidráulico
Bastão de manobra
Garra de linha viva
Detector de tensão
Máquina impacto de Conectores tipo cunha
Extrator de Conector
Materiais para redes de distribuição
Características
Catálogos e especificações
Isolador
Amarrações
Conexões Elétricas
Cabos Elétricos
Tipos e Aplicações
Haste de aterramento
 Tipos e Aplicações
Veículos de apoio para serviços em redes de distribuição
Procedimentos operacionais Brasileiro - POP
Legislação – Código de Trânsito
Tipos
Caminhão com braço hidráulico extensível de elevação – Guindauto

 Caminhão com escada central e lateral
 Caminhão com cesto aéreo
 Caminhão para transporte
 Materiais (postes)
 Carreta para bobina
 Comunicação com rádios e terminais remotos
 Formas de linguagem
 Técnicas de operação
 Tipos
 Aérea
 Subterrânea
 Rural – RDU
 Urbana - RDR
 Redes primárias de distribuição
 Subestação
 Protegidas
 Isoladas de média tensão
 Aéreas convencionais
 Equipamentos de Subestação
 Equipamentos em geral: Religadores, Transformadores de força,
Disjuntores, Relés de proteção
 Manobras Padrões.
 Redes secundárias de distribuição
 Convencionais de baixa tensão
 Isoladas de baixa tensão
 Medição e Mercado de Energia
 Medição Direta: Instalação de medidores monofásicos, bifásicos e trifásicos,
Entrada de serviço
 BT, Disjuntores termomagnéticos, Padrões BT, Leitura de medidores,
Defeitos mais comuns na medição, Fraudes, Medidores eletrônicos;
 Medição indireta: Instalação de medidores para medição indireta, Instalação
de TC’s e TP’s
 Mapas e plantas
 Logradouros, rodovias e ferrovias
 Cadastros de edificações e respectiva numeração, redes de água, telefônica,
elétrica, gás, óleo e TV a cabo
 Componentes
 Postes, torres e acessórios
 Condutores
 Transformadores
 Iluminação pública
 Ramais de ligação
 Etapas para construção de redes de distribuição
 Transporte de materiais, equipamentos ao local da obra
 Fincamento de poste, instalação de escora, concretagem da base, recomposição
de passeio e estaiamento
 Instalação de equipamentos de estruturas primárias e secundárias
 Lançamento de condutores e amarrações
 Instalação e ligação de materiais e equipamentos de iluminação pública






Instalação de equipamentos (transformadores, equipamentos de proteção,
manobra, regulação de tensão e compensação de reativos)
Instalação e ligação de ramais de ligação
Poda de árvores
Manobras e intertravamentos

QUALIDADE, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NOS SERVIÇOS
EM ELETRICIDADE – 20h
Capacidades Técnicas










Interpretar normas de qualidade, segurança e legislação ambiental
Seguir procedimentos conforme padrão da empresa
Avaliar riscos elétricos e adicionais em função do meio
Aplicar técnicas de trabalho em altura
Selecionar EPIs e EPCs adequados a atividade
Utilizar equipamentos de proteção individual e coletiva conforme normas e
procedimentos
Seguir normas de segurança e a legislação ambiental
Aplicar procedimentos de qualidade
Manter postura física adequada

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas
Capacidades Sociais
 Comunicar-se com clareza
 Cumprir normas e procedimentos
 Manter autocontrole
 Manter concentração
 Manter relacionamento interpessoal
 Prever conseqüências relação à segurança saúde e meio ambiente
 Ser detalhista
 Ser ético
 Ser observador
 Ser organizado
 Ser responsável
 Ter consciência prevencionista
 Ter disciplina
 Ter percepção clara e precisa ter senso investigativo
 Tomar decisões trabalhar em equipe
 Zelar pelas ferramentas

Conhecimentos
 Qualidade
 Terminologias e procedimentos
 Princípios
 A qualidade como processo

 Satisfação do cliente
 Participação e produtividade
 Meio Ambiente
 Consumo consciente
 Reciclagem de lixo
 Aspectos e impactos ambientais da ação humana
 Ecossistemas e globalização dos Problemas ambientais
 Racionalização do uso dos Recursos naturais e fontes de energia
 Preservação do meio, tecnologias limpas, uso de recursos renováveis e
desenvolvimento sustentável
 Procedimentos de meio ambiente para atividades de poda de árvores.
 Descarte de resíduos








































Eletricidade
Equipamentos de proteção Individual para serviços em rede de distribuição
Bota de segurança
Capacete de segurança com alça jugular
Cinto de segurança e talabarte
Colete refletivo
Capa impermeável para chuva
Luva de proteção par
Luva de raspa/vaqueta
Luva isolante de borracha - classe 0
Luva isolante de borracha - classe 1
Luva isolante de borracha - classe 2
Luva isolante de borracha - classe 3
Manga isolante - classe 2
Manga isolante - classe 3
Óculos de segurança com filtro para infravermelho e ultravioleta
Perneira
Uniforme
Equipamentos de proteção coletiva para serviços em rede de distribuição
Bandeirola de plástico com bastão e sem bastão
Conjunto de aterramento primário e secundário
Cone de sinalização
Corda para socorro em estruturas
Equipamentos de proteção de rede energizada
Fita de sinalização refletiva
Placas de sinalização do local de trabalho
Protetores de borracha
Procedimentos de segurança (Rotinas de Trabalho)
Instalações desenergizadas
Liberação para serviços
Sinalização
Inspeções de áreas, serviços ferramental e equipamento
Riscos adicionais
Altura Ambientes confinados
Áreas classificadas
Umidade
Condições atmosféricas
Proteção e combate a incêndios
Noções básicas




Medidas preventivas
Métodos de extinção

 Saúde e Segurança
 Riscos ergonômicos
 Prevenção e redução de danos
 Acidentes de trabalho
 Exame e Atestado médico
 CAT
 Choque elétrico
 Primeiros Socorros
 RPC
 Doenças ocupacionais
 Riscos ambientais no trabalho
 Riscos ocupacionais
 Definições
 Características
 Tipos
 Profissionais
 Do trabalho
 Medidas preventivas
 Equipamentos de prevenção











Riscos nos serviços em eletricidade
Campos eletromagnéticos
Medidas de Controle do Risco Elétrico
O choque elétrico, mecanismos e efeitos
Arcos elétricos, queimaduras e quedas
Técnica de Análise de Riscos - APR
Desenergização
Aterramento funcional (tn / tt / it), de proteção e temporário
Equipotencialização
Seccionamento automático

 Alimentação
 Dispositivos a corrente de fuga
 Extra baixa tensão
 Barreiras e invólucros
 Bloqueios e impedimentos
 Obstáculos e anteparos
 Isolamento das partes vivas
 Isolação dupla ou reforçada
 Colocação fora de alcance
 Separação elétrica
 Regulamentações do MTE NRs
 Noções de Segurança em Instalações e Serviços
 Individual (EPIs)
 Equipamentos de prevenção Individual
 Coletiva (EPCs)
 Controle e conservação dos equipamentos de proteção
 A CIPA: Atribuições e competências

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - 40h
Capacidades Técnicas









Aplicar técnicas de emendas, amarrações e conexões conforme normas técnicas e
procedimentos
Aplicar técnicas de montagem conforme padrão estabelecido
Executar amarrações dos cabos nas estruturas conforme padrões estabelecidos
pela concessionária
Executar operação de trabalho conforme o planejamento
Planejar atividades de montagem de equipamentos e de dispositivos de medição
Seguir manuais e procedimentos técnicos na execução de emendas e conexões
Seguir normas e padrões de montagem de medição
Seguir normas técnicas e procedimentos para lançamento de cabos

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas



















Argumentar tecnicamente
Comunicar-se com clareza
Cumprir normas e procedimentos
Cumprir prazos
Manter autocontrole
Manter concentração
Manter relacionamento interpessoal
Prever consequências relação à segurança saúde e meio ambiente
Ser detalhista
Ser ético
Ser observador
Ser organizado
Ser responsável
Ter consciência prelecionista
Ter disciplina
Ter percepção clara e precisa ter senso investigativo
Tomar decisões trabalhar em equipe
Zelar pelas ferramentas

Conhecimentos









Aplicação de Análise Preliminar de Riscos
Solicitações e permissões junto ao Centro de Operações da Distribuição - COD para
execução da programação
Documentação técnica
 Normas técnicas
 Especificações técnicas
 Ordens de serviço
 Procedimentos operacionais da concessionária
Introdução a Norma Técnica NBR 5410
Técnicas de construção de redes
Sinalização do local de trabalho
Instalação de postes
 Locação
 Engastamento
 Estaiamento






















Montagem/retirada no poste
 Cruzetas
 Isoladores
 Ferragens
 Acessórios
Instalação/retirada de condutores
 Lançamento
 Tensionamento
 Regulagem
 Amarração de condutores
Instalação/retirada de equipamentos
 Chave de faca
 Chave fusível
 Para-raios
 Transformador
Execução de amarrações com:
 Alça preformada de distribuição, de estai e de serviço;
 Fio nu de alumínio para amarração;
 Fixador preformado de estai;
 Grampo de ancoragem;
 Laço preformado de roldana, de topo e duplo lateral;
 Prensa-fios;
Execução de conexões com
 Conector tipo cunha
 Conector perfurante
 Adaptador estribo de parafuso
Aspectos relativos à segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e qualidade
na construção de redes de distribuição
Utilização
 Escada extensível
Conservação do ambiente de trabalho, de ferramentas, equipamentos e
instrumentos
Controle de qualidade do serviço executado
Postes
 Locação
 Prumo
 Alinhamento
 Engastamento
 Numeração
Condutores
 Tensionamento
 Amarrações
 Conexões
Aterramento
 Localização (cabo terra/haste)
 Resistência da terra
Ferragens
 Localização
 Fixação
 Simetria
 Nivelamento
 Prumo














 Esquadro
Transformadores
 Fixação
 Nivelamento
 Prumo
 Simetria
 Esquadro
Chave tripolar
 Fixação ao poste
 Mecanismo de operação
 Conexões
 Isoladores
 Aterramento
Chave fusível / chave faca
 Posição na cruzeta
 Ferragens de fixação e da porcelana do cartucho porta fusível
 Ajustamento da chave
 Elos fusíveis de acordo com o projeto
Ligações elétricas em geral
Cruzetas
 Posicionamento
 Nivelamento
 Alinhamento
 Esquadro
Isoladores
 Posicionamento
 Fixação
Estaiamento
 Posicionamento (cotas, angulação)
 Tensionamento
Pára-raios
 Posição na cruzeta
 Classe de tensão
 Ferragens de sustentação
 Fixação
 Ligação a terra

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 60h
Capacidades Técnicas







Adotar o código de trânsito brasileiro
Inspecionar EPIs e EPCs e ferramentas
Analisar registros de inspeção realizados em redes de distribuição
Aplicar os procedimentos para testes de equipamentos de acordo com norma
específica
Cumprir os horários informados de início e término de trabalho
Demonstrar a coleta de dados de campo para estimativa do tempo necessário para
execução da tarefa














Demonstrar a delimitação da área de trabalho, não expondo os pedestres a risco
de acidentes
Evidenciar a adoção de medidas preventivas de controle dos riscos
Cumprir ordem de serviço OS em redes de distribuição de energia elétrica de alta,
média e baixa
Evidenciar a adoção de normas de bom relacionamento com o cliente
Identificar normas técnicas e procedimentos da concessionária local compatíveis
com o serviço proposto
Interpretar o manual de operação específico para o veículo utilizado
Organizar os materiais, ferramentas e equipamentos para montagem da obra
proposto
Registrar anomalias encontradas
Registrar as possíveis divergências sobre as condições técnicas de materiais,
ferramentas e equipamentos para a montagem da obra
Registrar os resultados da inspeção
Utilizar instrumentos específicos para a realização das inspeções em redes de
distribuição
Descartar resíduos em conformidade com as normas ambientais vigentes,
considerando as esferas municipal, estadual e federal

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas















Comunicar-se com clareza
Demonstrar assertividade na tomada de decisões
Demonstrar comprometimento no cumprimento de prazos acordados com o seu
cliente
Demonstrar organização em seu ambiente de trabalho
Demonstrar postura de autocontrole em situações de estresse
Demonstrar postura ética na realização de suas atividades
Demonstrar responsabilidade na execução dos trabalhos
Evidenciar conduta de concentração em suas atividades
Evidenciar disciplina em suas ações no ambiente de trabalho
Evidenciar o relacionamento interpessoal em seu ambiente de trabalho
Evidenciar o zelo pelas ferramentas
Evidenciar percepção clara e precisa
Evidenciar senso investigativo
Respeitar as normas e procedimentos

Conhecimentos











Solicitações e permissões junto ao Centro de Operações da Distribuição - COD para
execução da programação
Aplicação de Análise Preliminar de Riscos
Documentação técnica
 Normas técnicas
 Ordens de serviço
 Procedimentos operacionais da concessionária
 Formulários para registro das operações
Técnicas de manutenção
Sinalização do local de trabalho
Aterramento
Diagnóstico de falhas
Inspeção
Substituições de:






 Isolador castanha utilizando escada basculante
 Isolador de disco
 Transformador à chave fusível
 “Jamper” da chave fusível à rede
 Cordoalha em estai poste a poste e contra poste
 Para-raios
 Emendas de condutores aéreo nu e protegido, primário e secundário
 Postes
 Cruzetas
 Isoladores
 Ferragens e acessórios
 Chave de faca / chave fusível
 Transformador
 Isolador roldana ou amarração secundária tangente e fim de linha
 Condutor de ligação “jamper” do transformador à rede secundária
 Condutor de ligação “jamper” do transformador à chave fusível
 “Jamper” fly-tap em cruzamento primário e secundário
Poda de vegetação
 Programada
 Para restabelecimento
Utilização de
 Escada extensível
Aspectos relativos à segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e qualidade
na execução da manutenção
Conservação do ambiente de trabalho, de ferramentas, equipamentos e
instrumentos

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMERCIAIS - 60h
Capacidades Técnicas

















Analisar as características do projeto e estado da rede existente anteriores, no
momento de Acidentes
Aplicar normas de bom relacionamento com o cliente
Aplicar normas técnicas e regulamentadoras
Aplicar procedimentos para testes de equipamentos de acordo com norma
específica
Cumprir ordem de serviço OS
Delimitar toda área de trabalho, não expondo os pedestres a risco de
equipamentos a serem utilizados
Evidenciar a adoção de medidas preventivas de controle de riscos
Evidenciar a utilização de EPI,s e EPC,s adequados para fazer a sinalização
da área de delimitação de trabalho e ferramentas
Identificar existência de débitos
Identificar o documento apropriado de registro de possíveis débitos
Executar corte de energia em unidade consumidora com débito
Identificar o número do medidor e colher a leitura da unidade consumidora
Inspecionar EPIs e EPCs
Interpretar os padrões de medição e procedimentos da concessionária local
Executar vistoria técnica em unidade consumidora
Quantificar os materiais, ferramentas, EPIs e EPC,s necessários à execução
da OS















Reconhecer os números dos lacres
Registrar as possíveis divergências sobre as condições técnicas dos lacres
Registrar resultados em formulário específico retirado dos lacres
Seguir o código de trânsito brasileiro
Seguir procedimentos de trabalho PT
Selecionar normas e padrões da concessionária
Separar os materiais, EPIs, ferramentas e EPC,s necessário à execução da OS
Sinalizar a área de trabalho, não expondo os pedestres a risco de acidentes
Utilizar os instrumentos de medição
Utilizar os recursos materiais apropriados para início das atividades
Verificar a integridade dos equipamentos
Evidenciar a segregação de resíduos em função de sua destinação (reciclagem
ou descarte) considerando os procedimentos, as normas técnicas, ambientais
de saúde e segurança
Estabelecer o descarte de resíduos em conformidade com as normas
ambientais vigentes, considerando as esferas municipal, estadual e federal

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas







Cumprir normas e procedimentos
Manter concentração ser observador
Ser organizado
Ter percepção clara e precisa
Trabalhar em equipe e manter relacionamento interpessoal
Zelar pelos equipamentos e ferramentas

Conhecimentos













Aplicação de Análise Preliminar de Riscos
Programação das operações em função das medidas preventivas
Solicitações e permissões junto ao Centro de Operações da Distribuição - COD
para execução da programação
Documentação técnica
 Normas técnicas
 Ordens de serviço
 Procedimentos operacionais de concessionárias
 Formulários para registro das operações
Serviços técnicos comerciais
 NDU: 001 - Norma de Distribuição Unificada – Fornecimento de Energia
Elétrica em Tensão Secundária
 NDU: 003 - Norma de Distribuição Unificada – Fornecimento de Energia
Elétrica em Tensão Secundária – Edificações.
Sinalização do local de trabalho
Execução de:
 Nova ligação
 Vistoria de Padrão
 Corte
 Religação
 Normalização
Medidores
 Tipos
 Técnicas de leituras
Aspectos relativos à segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e qualidade
na execução dos serviços técnicos comerciais

6.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia de ensino adotada abordará conceitos teóricos e práticos do curso, de
forma que processo de aprendizagem privilegie o desenvolvimento de competências
através de estratégias de ensino que estimulem os alunos a analisar e refletir sobre
situações-problemas, estudo de casos, desafios e situações reais vivenciados no
ambiente de trabalho.
As aulas serão ministradas coletivamente, por meio de exposição oral dialogada e aulas
práticas, buscando reforçar os conteúdos/conhecimentos abordados com a formação
profissional, possibilitando ao aluno, maior entendimento e aplicabilidade em situações
práticas em sala de aula e no mercado de trabalho.
As aulas práticas serão desenvolvidas em ambientes pedagógicos apropriados com
todas as condições de higiene e segurança, possibilitando ao aluno o desenvolvimento
das competências e habilidades necessárias para o desempenho eficiente e eficaz da
sua profissão.
7.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A avaliação será realizada de forma contínua, durante o decorrer de todo o curso, onde
serão observados os seguintes critérios: o desempenho do aluno, assimilação e
aproveitamento do conteúdo, bem como, assiduidade, pontualidade, iniciativa, interesse
e comprometimento.
Será considerado promovido o aluno que, ao final do curso obtiver nota final igual ou
superior a 7,0 (sete) no curso e tenha desenvolvido as competências necessárias para
atuação no mercado de trabalho. Será considerado retido o aluno que, ao final do curso,
obtiver nota final inferior a 7,0 (sete) no curso.

8.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

 Sala de aula equipada com lousa, projetor e computador;
 Laboratório de Elétrica e Redes;
 Equipamentos de medição e diagnóstico.

9.

PERFIL DO DOCENTE

O perfil docente para o curso de formação inicial e continuada está de acordo com a
formação e experiência adequadas para atender e garantir a qualidade da oferta do
curso em questão, a qual possibilite o desenvolvimento das potencialidades do aluno.

10.

CERTIFICAÇÃO

Para certificação o aluno precisa:
 Ser considerado aprovado nas avaliações realizadas durante o decorrer do curso;
 Obter 75% de frequência durante o curso e, sobretudo, o desenvolvimento das
competências e habilidades específicas inerentes à profissão.

11.
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