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TERMOS DE SERVIÇO
PROJETO PREPARA SST – AUDITOR FISCAL DO TRABALHO 2016
CURSO ONLINE

A empresa ECC Cursos e Concursos Ltda. ME, pessoa jurídica de direito privado,
regularmente constituída, inscrita no cadastro nacional das pessoas jurídicas sob nº
17.465.275/0001-01, doravante será denominada ECONCURSANDO.
O econcursando, sob coordenação pedagógica do prof. Flávio Nunes, oferece o curso

online de Segurança e Saúde no Trabalho - 2016, visando à preparação de alto
rendimento para o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho.

DO OBJETO
Cláusula 1ª. Curso online de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) preparatório para o
concurso de Auditor Fiscal do Trabalho 2016, denominado de PREPARA SST AFT 2016,
ministrado pelo prof. Flávio Nunes, com o seguinte formato e conteúdo:
FORMATO:
1. Vídeo-aula
2. PDF

CONTEÚDO, disponibilizado conforme cláusula 3ª:
1. Vídeo-aulas contemplando o conteúdo do Capítulo V da CLT (Segurança e
Saúde no Trabalho) e das Normas Regulamentadoras, conforme
demonstrado a seguir:
- CLT: artigos 154 a 201 e outros correlatos com a Segurança e Saúde no
Trabalho;
- NR 01 – Disposições Gerais
- NR 02 – Inspeção Prévia
- NR 03 – Embargo e Interdição
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- NR 04 – SESMT
- NR 05 – CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- NR 06 – EPI: Equipamentos de Proteção Individual
- NR 07 – PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
- NR 08 - Edificações
- NR 09 – PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
- NR 11 – Transporte e Movimentação de Cargas
- NR 12 – Máquinas e Equipamentos
- NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão
- NR 14 - Fornos
- NR 15 – Atividades e Operações Insalubres
- NR 16 – Atividades e Operações Perigosas
- NR 17 – Ergonomia
- NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção
- NR 19* – Explosivos
- NR 20* – Inflamáveis
- NR 21 – Trabalho a céu aberto
- NR 22 – Segurança na Mineração;
- NR 23 – Proteção Contra Incêndio
- NR 24 – Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho
- NR 25 – Resíduos industriais
- NR 26 – Sinalização de Segurança
- NR 27 – Registro de Técnico de Segurança no Trabalho - REVOGADA
- NR 28 – Fiscalização e Penalidades
- NR 29* – Trabalho Portuário
- NR 30* – Trabalho Aquaviário
- NR 31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária,
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura
- NR 32 – Segurança e Saúde para Trabalhadores dos Serviços de Saúde
- NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados
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- NR 34* – Segurança na Construção Naval
- NR 35 – Trabalho em Altura
- NR 36 – Segurança e Saúde Trabalhadores do setor de Frigorífico

* Conteúdo disponibilizado em video aula ou PDF, a critério do professor.

2. Apostila em PDF esquematizada das Normas Regulamentadoras 1 a 36 e o
Capítulo V da CLT, artigos 154 a 201 e outros correlatos com a Segurança e
Saúde no Trabalho;
3. Dois simulados em PDF com 50 questões objetivas de concursos e
questões elaboradas pelo professor Flávio Nunes cada um, contemplando
o conteúdo do Capítulo V da CLT e das NRs acima apresentadas.
4. Resumo em PDF ou em video aula, a critério do professor, de eventuais
atualizações das NRs a partir do lançamento do curso até o seu prazo de
validade.
Esse modelo de acesso via internet aos cursos segue uma tendência do mercado de
ensino a distância, proporcionando aos alunos o acesso sempre a cursos atualizados.
Cláusula 2ª. O acesso do aluno ao curso será sempre via internet diretamente no site
www.econcursando.com.br. As vídeo-aulas deverão ser assistidas diretamente no site
(não é permitido ao aluno fazer download dos vídeos). Os materiais em PDF, no
entanto, poderão ser baixados (download) para o computador do aluno e serão de seu
uso exclusivo.
Cláusula 3ª. O curso PREPARA SST AFT 2016 será disponibilizado de acordo com o
seguinte cronograma:
01/04/2016:
1. Apostila em PDF esquematizada contemplando o seguinte conteúdo:
- NR 1 a 10; NR 14, 15 e 16 e a NR 28
- Conteúdo da CLT regulamentado pelas acima citadas.
2. Vídeo-aulas das NRs: Ver cronograma de disponibilização na planilha
seguinte.

06/05/2016:
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1. Apostila em PDF esquematizada contemplando o seguinte conteúdo:
- NR 11, 12, 17, 21, 23, 24 e 25
- Conteúdo da CLT regulamentado pelas Normas acima mencionadas.
2. Vídeo-aulas das NRs: Ver cronograma de disponibilização na planilha
seguinte.
3. Simulado – com gabarito - em PDF, contemplando o conteúdo das NRs
disponibilizadas em vídeo em 01/04/2016 e em 06/05/2016, contendo 50
questões.

10/06/2016:
1. Apostila em PDF esquematizada contemplando o seguinte conteúdo:
- NR 18, 22, 26, 33 e 35
- Conteúdo da CLT regulamentado pelas Normas acima mencionadas.
2. Vídeo-aulas das NRs: Ver cronograma de disponibilização na planilha
seguinte.

08/07/2016:
1. Apostila em PDF esquematizada contemplando o seguinte conteúdo:
- NR 13, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 34 e 36
- Conteúdo da CLT regulamentado pelas Normas acima mencionadas.
2. Vídeo-aulas das NRs: Ver cronograma de disponibilização na planilha
seguinte.
3. Simulado – com gabarito - em PDF, contemplando o conteúdo das NRs
disponibilizadas em vídeo em 10/06/2016 e 08/07/2016, contendo 50
questões.
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Conteúdo programático

Cronograma de Disponibilização das aulas em
VÍDEO
01/04/2016 06/05/2016 10/06/2016 08/07/2016

CLT: conteúdo correspondente à regulamentação das NRs disponibilizadas
- NR 01 – Disposições Gerais
- NR 02 – Inspeção Prévia
- NR 03 – Embargo e Interdição
- NR 04 – SESMT
- NR 05 – CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- NR 06 – EPI: Equipamentos de Proteção Individual
- NR 07 – PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
- NR 08 - Edificações
- NR 09 – PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

- NR 11 – Transporte e Movimentação de Cargas
- NR 12 – Máquinas e Equipamentos

x

- NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão
- NR 14 - Fornos
- NR 15 – Atividades e Operações Insalubres
- NR 16 – Atividades e Operações Perigosas

x
x
x
x

- NR 17 – Ergonomia
- NR 18 – Segurança na Indústria da Construção

x
PDF
PDF

- NR 19* – Explosivos
- NR 20* – Inflamáveis

x

- NR 21 – Trabalho a céu aberto

x

- NR 22 – Segurança na Mineração;

- NR 25 – Resíduos industriais

x
x
x

- NR 26 – Sinalização de Segurança
- NR 27 – Registro de Técnico de Segurança no Trabalho - REVOGADA

x
REVOGADA

- NR 23 – Proteção Contra Incêndio
- NR 24 – Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho

- NR 28 – Fiscalização e Penalidades

x

x
PDF
PDF
x
x

- NR 29* – Trabalho Portuário
- NR 30* – Trabalho Aquaviário
- NR 31 – Segurança e Saúde no Trabalho Rural
- NR 32 – Segurança e Saúde para Trabalhadores dos Serviços de Saúde
- NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados

x
PDF

- NR 34* – Segurança na Construção Naval
- NR 35 – Trabalho em Altura
- NR 36 – Segurança e Saúde Trabalhadores do setor de Frigorífico

x
x

O período de acesso do aluno ao curso respeitará o seguinte prazo:
1. O material em PDF estará disponível para download por até um mês após a
liberação para o aluno em sua área restrita. Portanto, o aluno poderá “baixar”
o material para seu próprio computador.
2. Os vídeos, que deverão ser assistidos via internet, estarão disponíveis por até 6
meses após a liberação de todo o curso ou até quando o aluno alcançar um
número de 15 visualizações para cada vídeo-aula da NR correspondente.
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DA MATRÍCULA
Cláusula 4ª. A matrícula do ALUNO para ter acesso ao curso PREPARA SST AFT 2016
deverá ser efetuada no site www.econcursando.com.br.
Cláusula 5ª. Ao acessar o site, o ALUNO deverá, em primeiro lugar, ler atentamente o
presente Termo de Serviço e concordando com este, deverá premir o botão
matricular.
Cláusula 6ª. O preenchimento do formulário eletrônico é de única e exclusiva
responsabilidade do ALUNO, sendo que os dados informados serão utilizados para
comunicação com este.

DO INVESTIMENTO
Cláusula 7ª. O investimento para ter acesso ao curso completo PREPARA SST AFT 2016
é de R$ 250,00. A liberação dos vídeos na área restrita do aluno no site, respeitado o
cronograma previsto na clausula 3ª, se dá imediatamente após a confirmação do
pagamento pelo pagseguro. O material em PDF é disponibilizado em até 24 horas após
o efetivo pagamento.
O pagamento deve ser efetuado por meio do pagseguro, não sendo necessário o envio
de comprovante ao econcursando. A confirmação do pagamento enviada pelo
pagseguro será o comprovante de matrícula do ALUNO, observado o disposto na
Cláusula 8ª supra.

Cláusula 8ª. O ALUNO poderá efetuar o pagamento de sua matrícula utilizando
quaisquer dos meios de pagamento oferecidos pelo pagseguro, sendo possível
inclusive parcelar o pagamento no cartão, observando-se, neste caso, as regras
estabelecidas pelo pagseguro. O econcursando não se responsabiliza pela incidência
de juros decorrente do pagamento parcelado do valor referente à matrícula.

DA DESISTÊNCIA
Cláusula 9ª. Não haverá devolução de valores em caso de desistência do ALUNO, após
o inicio do curso, que se dará com a disponibilização de qualquer parte do conteúdo
em vídeo e/ou em PDF na área restrita do aluno no site. É disponibilizada aula
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demonstrativa gratuita no próprio site para que o aluno conheça a metodologia do
curso.

DA RESPONSABILIDADE DO ALUNO
Cláusula 10ª. O conteúdo do curso é de uso exclusivo e pessoal do aluno matriculado,
sendo vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução e cópia.
Cláusula 11ª. O aluno não poderá ter mais de um acesso simultâneo à área restrita do
site www.econcursando.com.br com a mesma senha. Tentativas nesse sentido
implicarão bloqueio eletrônico imediato da senha em uso, ficando o administrador do
site autorizado, independentemente da comprovação de culpa ou dolo, a excluir o
aluno do curso, sem devolução de valores pagos e sem prejuízo da responsabilização
civil e criminal do infrator.
Cláusula 12ª. O aluno se compromete a conservar em segredo seu nome de aluno e
sua senha de acesso à área restrita do site, não podendo fornecê-los a outro aluno, sob
pena de, independentemente da comprovação de culpa ou dolo, ser apenado com o
cancelamento de seu acesso e consequente exclusão do curso, ficando a contratada
desobrigada de ressarcir quaisquer valores que porventura tiverem sido pagos pelo
aluno.

DAS NORMAS GERAIS
Cláusula 13ª. Quaisquer pontos eventualmente omissos no presente TERMO DE
SERVIÇO deverão ser objeto de esclarecimento entre as partes, de comum acordo.
Cláusula 14ª. Fica eleito o foro da comarca da cidade de Salvador/BA, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões
oriundas da interpretação e execução dos presentes TERMOS DE SERVIÇO.
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