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TERMOS DE SERVIÇO

PROJETO PREPARA SST – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO
CURSO Vídeo-Aula e PDF

O Prof. Flávio Nunes oferecerá o curso de Segurança e Saúde no Trabalho, visando à
preparação de alto rendimento para concursos públicos, especialmente para o cargo de
Engenheiro de Segurança no Trabalho.
O curso será ministrado observando-se as seguintes condições:
DO OBJETO
Cláusula 1ª. O curso online será composto de aulas em vídeo e em PDF, conforme
apresentado na clausula 2.
1. Aulas em vídeo
2. Aulas em PDF
3. Apostila com 100 questões de concursos e inéditas elaboradas pelo professor em PDF
Cláusula 2ª. O curso de Segurança e Saúde no Trabalho é ministrado pelo Prof. Flávio
Nunes e obedece às seguintes diretrizes:
a) Formato: curso teórico completo, com abordagem do conteúdo mais relevante para
concursos de Engenheiro de Segurança no Trabalho, conforme abaixo demonstrado:
1. Video aulas das seguintes Normas Regulamentadoras (cerca de 40 horas de aulas em
vídeo. O aluno pode assistir as aulas por até 15 vezes, limitado ao prazo de até 2 meses):
1. Disposições Gerais
2. Inspeção Prévia
3. Embargo e Interdição
4. SESMT
5. CIPA
6. EPI
7. PCMSO
9. PPRA
10. Instalações Elétricas
11. Transporte e Movimentação de Materiais
15. Insalubridade
16. Periculosidade
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17. Ergonomia
18. Construção
24. Condições Sanitárias e de Conforto
28. Fiscalização
31. Rural
32. Saúde
33. Espaço Confinado
35. Trabalho em Altura
36. SST Frigorífico

2. Apostila esquematizada colorida contemplando os temas mais relevantes, para concurso
público, das NRs 1 a 36. Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde na Constituição
Federal e na Consolidação das Leis Trabalhistas. PDF.
3. Análise e Gerenciamento de Riscos: Técnicas de análise de risco: APR, HAZOP, FMEA e
Árvore de Falhas. PDF.
4. Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a NBR ISO 14001. PDF.
5. Sistema de Gestão de SST de acordo com a OHSAS 18001. PDF.
6. Acidente do trabalho: Conceito técnico e legal. Causas e consequências dos acidentes.
Taxas de frequência e gravidade. Estatísticas de acidentes. Custos dos acidentes.
Comunicação e registro de acidentes. Investigação e análise de acidentes. PDF.
7. Lei 8.213/91: Benefícios previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho. Perfil
Profissiográfico Previdenciário. PDF.
O material em PDF pode ser “baixado” para o computador do aluno e pode ser impresso.
Está contemplado no curso um pacote de exercícios de concursos e outros e questões
inéditas elaboradas pelo Prof. Flávio Nunes com, no mínimo, 100 questões.

Cronograma do curso:
1.
2.

Acesso imediato após confirmação do pagamento: Video aulas
Acesso em até 24 horas após confirmação do pagamento: Conteúdo em PDF

DO INVESTIMENTO
Cláusula 3ª. O investimento será de R$ 380,00.
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Cláusula 4ª. O pagamento será efetuado por meio do pagseguro, não sendo necessário o
envio de comprovante ao PROFESSOR. A confirmação do pagamento enviada pelo pagseguro
será o comprovante de matrícula do ALUNO, observado o disposto na Cláusula 5ª supra.
Cláusula 5ª. 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
PROFESSOR não se responsabiliza pela incidência de juros decorrente do pagamento
parcelado do valor referente à matrícula.

DA MATRÍCULA
Cláusula 6ª. A matrícula do ALUNO deverá ser efetuada no site www.econcursando.com.br.
Cláusula 7ª. 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 8ª. O preenchimento do formulário eletrônico é de única e exclusiva responsabilidade
do ALUNO, sendo que os dados informados serão utilizados para comunicação com este, para
confecção da lista de controle de acesso ao local em que será ministrado o curso, bem como
para a emissão de documentos fiscais.

DA DESISTÊNCIA
Cláusula 9ª. Não haverá devolução de valores em caso de desistência do ALUNO, após o
inicio do curso, que se dá com o acesso as vídeo aulas.
Cláusula 10ª. Somente será admitida a substituição do ALUNO matriculado por outro (cessão
da vaga a terceiros), a critério do PROFESSOR, se ainda houver vaga para o respectivo curso.
Do contrário, não será admitida a substituição.

DAS NORMAS GERAIS
Cláusula 11ª. Quaisquer pontos eventualmente omissos no presente TERMO DE SERVIÇO
deverão ser objeto de esclarecimento entre as partes, de comum acordo.
Cláusula 12ª. 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.

