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Conteúdo da formação

Treinamento Teórico (32 horas)
. Noções gerais sobre manutenção de LDA energizada;
. Nomenclatura correta de todas as ferramentas e equipamentos;
. Uso e importância das coberturas de isolamento;
. Uso adequado dos equipamentos;
. Importância do uso de luvas e mangas;
. Ensaios de campo para luvas e bastões;
. Uso de equipamentos adequados a tarefa;
. Necessidade da retirada do religamento automático;
. Inspeção no local de trabalho;
. Armazenamento e transporte de materiais;
. Limpeza e conservação de ferramentas e equipamentos;
. Estudo sobre o equipamento do veículo a ser utilizado, lubrificação e
operação do mesmo.

Treinamento Prático
Acompanhamento de uma equipe convencional, durante sua reciclagem com a
supervisão de um instrutor da EFAP.

Notas

Após o treinamento teórico, o aluno terá no máximo 12 meses para
concluir o treinamento prático.
Findo esse prazo, a parte teórica perderá a validade.
O certificado do curso só será emitido após a conclusão da parte
prática.

Ampliação texto formação

METODOLOGIA DE MANUTENÇÃO EM REDES
DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS DE MÉDIA
TENSÃO ENERGIZADAS

Objetivos

PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE MANUTENÇÃO EM
LDA ENERGIZADAS, A FIM DE APRIMORAR O CONHECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO A
SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA.

Público alvo

ENGENHEIROS E TÉCNICOS DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS E REDES.

Duração da formação

Número de horas: 120,00 para número de dias: 15

Qualificações alcançáveis

Esta formação transmite as seguintes qualificações:

METODOLOGIA MANUTENÇÃO RDA ENERGIZADA (modalidade transmitida: Compreensão)

SUPERVISÃO DE EQUIPES DE LV DE MT (modalidade transmitida: Aplicação)

Formações subseqüentes

As seguintes formações assentam na formação atualmente exibida:

TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS PÓRTICOS 13,8KV (Formação em sala de aulas)

Taxa

Gratuito

Datas da formação

Se não existirem datas de formação ou se as datas oferecidas não corresponderem às pretendidas, também é possível reservar

dias:Datas dos seguintes 360 Ler datas de novo

Programa Local Idioma LugaresLivs. Ação/status

25.11.2019 - 29.11.2019 SETE LAGOAS Português 8 para a inscrição

Lista de notas

Incluir formação na lista de notas

Certificado de conclusão de curso

Participação: Não Avaliado 

Avaliação de Reação não encontrado.

Para emitir certificado, consulte o coordenador de treinamento de sua área
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