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PREÂMBULO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) E PESSOA(S) FÍSICA(S), PARA 

INTEGRAR O CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E 

CONSULTORIA EM NORMAS REGULAMENTADORAS PARA O SESI/RS Nº003/2019. 

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/RS doravante denominada Entidade Credenciadora, 

por meio da Gestão de Suprimentos do SISTEMA FIERGS, torna público que estão abertas as 

inscrições para o CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) E PESSOA(S) FÍSICA(S), que 

será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 
1. O Presente edital de Credenciamento, bem como anexos, erratas e outros documentos serão 

divulgados no Portal de Compras do Sistema FIERGS, no endereço: 
http://compras.sistemafiergs.org.br 
 

2. O acompanhamento de todas as etapas e credenciamento será de inteira responsabilidade dos 

interessados que deverão tomar ciência dos resultados de cada etapa, convocações, 

documentos complementares e andamento do processo exclusivamente no Portal de Compras 

do Sistema FIERGS. 

 
3. O SESI/RS recebera através do Portal de Compras do Sistema FIERGS, por tempo 

indeterminado as solicitações de credenciamento. 

 
4. Este credenciamento, sob hipótese alguma, estabelecerá obrigação do SESI/RS efetuar 

qualquer solicitação ou contratação de serviços, constituindo-se em mero banco de pessoas 

jurídicas cadastradas e aptas a prestar serviços mediante eventual demanda. 

 
5. O processo de credenciamento é um processo aberto e somente ocorre a contratação para 

prestação do serviço quando o SESI/RS tiver demanda para a área/subárea de conhecimento. 

 
6. Fica assegurado ao SESI/RS o direito de alterar os critérios deste edital, descredenciar as 

pessoas jurídicas e pessoas físicas credenciadas do cadastro, garantida ampla defesa, cancelar, 

no todo ou em parte, este edital, mediante justificativa, sem que caiba, em decorrência dessa 

medida, qualquer indenização ou compensação aos participantes. 

 

7. Quando o SESI/RS tomar conhecimento de fatos que possam caracterizar irregularidade, 

adotará as providências cabíveis e deliberará com as áreas envolvidas sobre a continuidade do 

credenciado em questão, garantida ampla defesa, nos termos do presente Edital. 
 

8. O SESI/RS poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar as áreas de conhecimento, 

alterar os requisitos técnicos e, também, alterar a forma de entrada dos dados requeridos nos 

anexos e neste edital, sem que isto represente um novo processo de credenciamento, desde que 

o motivo seja a adequação do instrumento de credenciamento à necessidade de atender a 

variedade de demanda de seus clientes e questões legais. 
 

9. O CREDENCIAMENTO não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo o 

credenciado, responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados.  

 

http://compras.sistemafiergs.org.br/
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10. Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente edital deve ser solicitado 

exclusivamente pelo e-mail credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br. 

 

 

 

 

 
 

mailto:credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br
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1. OBJETO 

 

1.1 Este Edital tem como objeto o “CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) E 

PESSOA(S) FÍSICA(S), PARA INTEGRAR O CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 

DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA EM NORMAS REGULAMENTADORAS PARA SESI/RS”, 

que poderão ser chamadas para prestar serviços quando houver demanda, em regime de não 

exclusividade, cumpridas as exigências e condições aqui descritas, nas áreas e subáreas de 

conhecimento estabelecidas no Anexo I e II. 

 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 

2.1 Somente poderão participar deste credenciamento as PESSOAS JURÍDICAS e PESSOAS 

FÍSICAS que atendam todas as condições exigidas neste Edital. 

2.2 A PESSOA JURÍDICA deverá comprovar no objeto de seu contrato social e / ou seu Cartão do 

CNPJ, o exercício de atividade compatível com os serviços a que se candidatou. 

2.3 A PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA deverão obrigatoriamente apresentar a 

documentação solicitada neste Edital, que comprove aptidão para desenvolvimento de atividade 

compatível com o solicitado, dentro dos prazos de validade e preenchendo todos os requisitos 

de qualificação técnica exigidas. 

2.4 A PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA ao firmar contrato com Entidade Credenciadora 

deste Edital não poderá subcontratar, é vedado a CONTRATADA negociar o presente contrato, 

no todo ou em parte, sob tutela de quarteirização, ficando sujeita ao cancelamento do respectivo 

termo contratual. 

2.5 O credenciamento não gerará para as PESSOAS JURÍDICAS ou PESSOAS FÍSICAS 

credenciadas quaisquer direito de contratação, objetivando somente o seu cadastramento, as 

quais poderão ser chamadas para prestar serviços quando houver demanda e capacidade 

técnica relacionada às necessidades do SESI/RS, via Sistema de rodízio.   

2.6 Efetivado o credenciamento o credenciado poderá em qualquer tempo, solicitar a inclusão ou 

exclusão de áreas de atuação que se credenciou para prestar serviço.  

2.7 Em caso de indeferimento o candidato será comunicado, garantida a ampla defesa. 

 

3. VEDAÇÕES 

 

3.1 Serão vedadas de participar do presente credenciamento: 

a. Pessoa jurídica ou pessoa física que esteja suspensa do direito de licitar, nos prazos e 

condições do impedimento declarado pelo SESI/RS e/ou SENAI/RS; 

b. Empresa que estejam constituídas como Sociedade Cooperativa de mão-de-obra, nos 

termos da Lei nº 5764, de 16.12.1971, nos casos em que a natureza do objeto licitado 

esteja vinculado as atividades finalísticas da Entidade Promotora da Licitação e da 

atividade a ser prestada, onde pelo seu modo de execução fique caracterizada a 

subordinação do obreiro prestador do serviço ao Contratado. (TCU – Acórdão 

1815/2003 – Item 9.3.1.1); 

c. Empresas que estejam em regime de falência; ou ainda sob dissolução ou liquidação;  

d. Empresas que tenham participação de dirigente ou empregado da(s) entidade(s) 

contratante(s) e participante(s); 

e. Empresa que tenham sido constituídas na forma de sociedade em consórcio; 

f. Empresa estrangeira que não estejam em funcionamento no país; 
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g.  Ex-funcionários do SESI/RS, desligados em um período inferior a 01 (um) ano na 

condição de credenciado Pessoa Física,  

h. Ex-funcionários do SESI/RS, não poderão prestar serviços para esta mesma empresa 

na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso de 

prazo de dezoito meses, contados a partir da demissão do empregado.  

i. Candidato ao Credenciamento na modalidade Pessoa física, já relacionado ao 

credenciamento de Pessoa jurídica.   

j. Empresas declaradas inidôneas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS (Lei Orgânica TCU) por órgão ou entidade da Administração 

Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, sendo a 

consulta efetuada pela comissão durante a habilitação das empresas. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

 

4.1. O processo de credenciamento ocorrerá por meio das seguintes etapas: 

 

4.1.1. Etapa 1 - Inscrição online  

a. Acesso e cadastro no Portal de Compras no endereço 

http://compras.sistemafiergs.org.br mediante preenchimento completo dos dados 

cadastrais; 

b.  Inclusão dos documentos de habilitação jurídica, fiscal e técnica em arquivos nos 

formatos: pdf, bpm, jpg e png. 

c.  Para Pessoa Jurídica, quando necessário, indicar a relação dos profissionais para 

prestação dos serviços, bem como, incluir os documentos de habilitação técnica de 

cada profissional indicado em arquivos nos formatos: pdf, bpm, jpg e png. 

d. Os candidatos indicados deverão ser: O próprio empresário (no caso de empresa 

individual); Sócios, funcionários ou prestadores de serviço terceirizado, devidamente 

comprovado em contrato social, registro em carteira ou contrato de prestação de 

serviço. 
 

4.1.2. Etapa 2 – Validação da habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal: 

a. Análise das informações e dos documentos inseridos no sistema eletrônico para 

habilitação jurídica e fiscal. Esta etapa tem caráter eliminatório. 

 

4.1.3. Etapa 3 – Validação da habilitação Técnica: 

a. Análise das informações e documentos inseridos no sistema eletrônico para a 

validação técnica da empresa e/ou profissional e comprovação das proficiências nas 

NRs inscritas. Esta etapa tem caráter eliminatório. 

b. Avaliação didático-pedagógica por meio de uma miniaula (gravada em vídeo), ou 

ainda, quando necessário, a área técnica do SESI/RS poderá solicitar uma entrevista 

com o candidato.  

c. Ainda como complemento, a área técnica do SESI/RS poderá solicitar, em casos 

específicos, a apresentação de uma miniaula presencial por parte do candidato. 

 

4.1.4. Etapa 4 – Emissão do contrato de prestação de Serviço ou Termo de Aceite: 

a. O contrato de prestação de serviço ou Termo de Aceite será encaminhado para o e-

mail cadastrado no sistema, devendo ser impresso em 02 vias, assinado e 

encaminhado para o Endereço: Avenida Assis Brasil, 8787  Cep: 91.140-001 ao 

cuidados da Comissão de credenciamento/ Gestão de Suprimentos, ou, através das 

http://compras.sistemafiergs.org.br/
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unidades do SESI/RS. Caso seja opção do SESI/RS adotar sistema digital de 

assinaturas, os documentos citados poderão tramitar via eletrônica. 

 

4.2. As pessoas jurídicas (e respectivos profissionais indicados) que, ao final do processo de 

credenciamento forem aprovadas em todas as etapas/fases descritas acima, integrarão o 

cadastro na condição de credenciados para prestar serviços de instrutoria e/ou consultoria ao 

SESI/RS, inexistindo número mínimo ou máximo de credenciados por área/subárea de 

conhecimento. 

 

 

5. DO CADASTRO 

 

5.1 O Cadastro é fundamental para o fornecedor como simples usuário do Portal de Compras, 

consistindo na concessão de um protocolo, para que o mesmo possa participar do cadastro dos 

Editais de Credenciamento, em sua forma eletrônica.  

5.2 O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras do Sistema FIERGS, no endereço 

http://compras.sistemafiergs.org.br por intermédio do "link" CADASTRO, o fornecedor deverá 

previamente informar os dados solicitados pelo Portal de Compras. Tais informações deverão 

ser preenchidas, obrigatoriamente, com anuência do representante legal da empresa. 

5.3 Fornecedores que já possuem cadastro no Portal de Compras deverão 

encaminhar/reencaminhar a documentação através do e-mail: 

credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br.   

5.4 O candidato ao credenciamento poderá seguir o passo a passo disponível no Portal de Compras 

link; “NORMAS E INSTRUÇÕES”, acessando o manual de Cadastro de Fornecedores.  

5.5 As informações de preenchimento do cadastro são de responsabilidade exclusiva do potencial 

fornecedor/credenciado. Desde já, fica estabelecida a presunção de sua capacidade técnica 

para a realização das transações inerentes ao edital de credenciamento, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Sistema FIERGS, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

5.6 É de responsabilidade exclusiva do fornecedor/credenciado o uso adequado do sistema, 

cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

5.7 É de responsabilidade do fornecedor/credenciado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.8 Somente poderão participar deste credenciamento as PESSOAS JURÍDICAS e PESSOAS 

FÍSICAS que atendam todas as condições exigidas neste Edital. 

mailto:credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br


 

8 

 

 

 

6. HABILITAÇÃO (JURÍDICA E FISCAL): 

 

6.1 Documentos de Habilitação (Jurídica e Fiscal) para pessoa Jurídica: 

a) Inscrição no CNPJ;  

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas respectivas 

alterações (se houver) ou a última alteração consolidada, devidamente registrada, 

no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Inscrição do 

ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedades civis, Registro comercial, no caso de empresa individual, Estes 

documentos poderão ser substituídos por certidão simplificada expedida pela 

junta comercial da sede da candidata ao credenciamento; 

c) RG e CPF, do Representante Legal ou Carteira Nacional de Habilitação vigente; 

d) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 

bem como quanto aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, seja 

negativa ou positiva com efeitos de negativa-(Certidão negativa de débitos 

relativos aos tributos federais e a divida ativa da União); 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedido pela Caixa Econômica Federal, seja negativa ou positiva com efeitos de 

negativa -(Certificado de regularidade do FGTS – CRF); 

f) Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual seja negativa ou positiva 

com efeitos de negativa que comprove a inexistência de débito com ICM/ICMS, 

podendo ser apresentadas certidões que tenham sido expedidas de forma 

genérica abarcando todos os tributos, ou ainda de forma específica, desde que 

seja contemplado o referenciado tributo; 

g) Prova de Regularidade com Tributos Municipais, seja negativa ou positiva com 

efeitos de negativa que comprove a inexistência de débito com ISSQN, podendo 

ser apresentadas certidões que tenham sido expedidas de forma genérica, 

abarcando todos os tributos, ou ainda de forma especifica, desde que seja 

contemplado o referenciado tributo. 

6.2 No caso de PESSOA JURÍDICA apresentar para todos profissionais indicados para prestação 

dos serviços, RG e CPF e/ou Carteira Nacional de Habilitação e cópia a comprovação de vinculo 

através de contrato social, registro em carteira ou contrato de prestação de serviço. 

6.3 No caso de PESSOA JURÍDICA os profissionais indicados deverão ser homologados pelo 

SESI/RS, sendo submetidos as etapas de avaliação equivalentes ao credenciamento de 

PESSOA FÌSICA.  

 

6.4 Documentos de Habilitação (Jurídica e Fiscal) para pessoa física: 

a) RG e CPF e/ou Carteira Nacional de Habilitação - vigente; 

b) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da 

União, ou positiva com efeitos de negativa. 

c) Documento que comprove inscrição no INSS/PIS-PASEP;  

 

 

 

7. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
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7.1. Documentos de Habilitação técnica pessoa jurídica e pessoa física: 

 

a) Possuir formação relacionada às áreas técnicas e apresentar cópia do diploma, 

certificado ou documento emitido pela instituição de ensino, que comprove a 

habilitação, conforme solicitado no Anexo I; 

b)  Anexar no sistema documentos comprobatórios relacionados no anexo I - 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA CREDENCIAMENTO NR’s;  

c) Preencher, assinar e anexar no sistema o anexo III -TERMO DE 

CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA ou anexo IV -TERMO DE 

CREDENCIAMENTO PESSOA FÍSICA  e o anexo IV DECLARAÇÃO ESPECIAL; 

 

7.2. Os itens descritos nesta etapa serão avaliados pela área técnica do SESI/RS e acontecerá em 

duas etapas: 

 

7.2.1  Análise da documentação, certificados; 

7.2.2 Avaliação didática-pedagógica por meio de uma miniaula gravada em vídeo (filmagem), 

ou ainda, havendo necessidade a área técnica poderá também realizar uma entrevista 

com o candidato ou solicitar uma miniaula presencial; 

 

7.2.3 As avaliações serão realizadas por um Responsável Técnico do SESI/RS.  

 

1. A avaliação didática-pedagógica tem caráter eliminatório e será realizada, após a 

apresentação da documentação completa do candidato ao credenciamento de 

instrutória; 

2. Nesta ocasião, serão avaliadas habilidades específicas com a finalidade de verificar os 

conhecimentos e o desempenho didático e comportamental do candidato; 

3. O tema da miniaula para avaliação didático-pedagógica (gravada em vídeo) deverá 

ser relacionada a pelo menos um dos cursos no qual o candidato se inscreveu no 

ANEXO III deste edital;  

4. Serão avaliados os seguintes critérios: Planejamento; Domínio do 

conteúdo/conhecimento; Emprego apropriado dos recursos didáticos; Fluência e 

clareza na comunicação; Apresentação pessoal e comportamental. 

5. Para a avaliação através de miniaula gravada em vídeo (filmagem):, 
i. O vídeo deverá conter entre 10 e 20 minutos, com uma apresentação inicial do 

candidato de no máximo 3 minutos.  
ii. O tema do vídeo deverá ser relacionado a um dos cursos no qual o candidato 

se inscreveu no ANEXO III ou IV. 
iii. O candidato poderá utilizar recursos que mais achar adequado (quadro, ppt, 

flip chart, etc). 
iv. A aula poderá ser expositiva, dialogada e/ou demonstrativa. 
v. O candidato deverá gravar o vídeo e realizar o upload para o YouTube, 

conforme orientações no Manual do Candidato (anexo VIII deste edital), ou 
ainda, enviar o link para acesso a gravação ou arquivo contendo o vídeo por 
algum outro meio, desde que seja acordado com o Analista Técnico da Rede 
de Credenciamento.  

vi. O candidato deverá copiar e colar o endereço eletrônico do vídeo no ANEXO III 
ou IV deste edital.. 

6. Para a avaliação através de miniaula presencial (somente quando exigida pelo SESI): 
i. O agendamento de data, horário e local, deverá ser indicado e informado com 

antecedência pelo SESI/RS; 
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ii. O candidato deverá apresentar-se no mínimo com 15 (quinze) minutos de 
antecedência, no dia/horário e local da etapa de entrevista/avaliação; 

iii. O candidato deverá elaboração uma miniaula com duração de 20 (vinte) a 25 
(vinte e cinco) minutos, que será ministrada aos profissionais técnicos 
designados pelo SESI/RS e deverá estar relacionado a um dos cursos no qual 
o candidato se inscreveu no ANEXO III ou Anexo IV; 

iv. O tema da miniaula será designado pela equipe técnica do SESI/RS; 
v. Não serão fornecidas referências bibliográficas, materiais para consulta ou 

modelos de apresentação. 
vi. O não comparecimento, sem aviso prévio, na entrevista/avaliação, elimina 

automaticamente o profissional indicado. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

8.1. Prestar os serviços conforme informações contidas na autorização de prestação de serviços, 

mediante recebimento do Pedido de Compra – PC e cumprir com as orientações contidas no 

Manual Operacional do Credenciado ANEXO VIII deste Edital. 

8.2. Prestar os serviços dentro dos parâmetros técnicos e recomendações do SESI/RS, normas e 

legislação vigente. 

8.3. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica 

(TRT), para os cursos que haja previsão legal ou por solicitação dos clientes, antes da execução dos 

cursos: 

a) O credenciado não habilitado por conselho de classe e/ou impossibilitado de 

emitir documento de responsabilidade técnica (ART ou TRT) deverá compor com 

profissional legalmente habilitado com registro em conselho de classe a 

supervisão dos serviços, para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), sem custos para o 

SESI/RS; 

b) Nos casos que se enquadrarem no item acima preencher e anexar ao sistema o 

anexo V; 

c) Encaminhar ART ou TRT para a unidade do SESI/RS demandante antes da 

execução do treinamento; 

d) Em hipótese alguma o SESI/RS emitirá a ART ou TRT pelo credenciado; 

e) O CREDENCIADO deverá realizar o pagamento da taxa de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) e 

solicitar ao SESI/RS o reembolso do valor encaminhando os comprovantes: 

Termo de Reembolso ANEXO VI devidamente preenchido e assinado, boleto 

bancário e recibo de pagamento, juntamente com a nota fiscal de prestação do 

serviço do referido mês. Não serão aceitos documentos para reembolso 

separadamente a apresentação da nota fiscal do serviço realizado.  

 

8.4. Assumir o pagamento de todos os tributos, contribuições previdenciárias e necessárias ao 

cumprimento deste credenciamento.  

8.5. Responsabilizar-se por despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem. 

8.6.  Portar seus equipamentos de proteção individual necessários para as atividades a serem 

ministradas durante o curso. 

8.7.  Participar, quando convocado pelo SESI/RS, de capacitações técnicas e alinhamentos 

prévios e metodológicos, necessários á execução dos serviços. 

8.8.  Dispor de recursos de mídia (computador e acesso a internet), necessários à execução dos 

serviços e operação de sistemas.  



 

11 

 

 

8.9.  Responsabilizar-se por todos os registros de documentos físicos e/ou virtuais, necessários 

para execução do serviço, como: (Fichas de inscrição e cadastro de participantes, provas, 

lançamento de notas e frequência, parecer técnico, etc.), devendo o mesmo devolver na 

unidade do SESI/RS demandante da atividade, em prazo máximo de 02 dias úteis após a 

conclusão do serviço. 

8.10. Comunicar a unidade do SESI/RS demandante do serviço, por escrito, qualquer problema 

que contrarie os procedimentos deste credenciamento ou quando verificar condições 

inadequadas ou a iminência de fatos que possam por em risco a integridade sua e dos 

participantes, ou ainda, qualquer situação que possa prejudicar a perfeita prestação dos 

serviços.  

8.11. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços, obedecendo ao 

cronograma e carga horária.  

8.12. Responsabilizar-se pelos materiais e/ou equipamentos que lhe forem confiados para o fiel 

cumprimento dos serviços.  

8.13. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a 

manutenção do sigilo relativo ao objeto dos serviços.  

8.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer 

assunto inerente ao SESI/RS ou terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução 

do serviço.  

8.15. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI/RS.  

8.16. Manter atualizadas suas informações cadastrais, devendo sempre que necessário, 

anexar/apresentar documentação comprobatória da atualização.  

8.17. Não designar profissional não habilitado pelo SESI/RS para a execução do serviço.  

8.18. Registrar os serviços realizados conforme orientações do SESI/RS, descritos no MANUAL DO 

CREDENCIADO DE CURSOS DE NRs – ANEXO VIII.  

8.19. Participar, quando solicitado, dos procedimentos de Integração para acesso seguro aos 

locais de execução dos cursos, conforme disponibilidade do cliente, respeitando regras e 

normas internas da empresa cliente, bem como, encaminhar documentação necessária, 

suportando todos os custos decorrentes destes procedimentos. 

 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO SESI/RS 

 

9.1. Formalizar a prestação do serviço através da emissão do Pedido de Compra (PC), 

complementar ao contrato de credenciamento vigente, que conterá os aspectos financeiros e 

temporais relativos aos serviços a serem prestados.  

9.2. Prestar apoio administrativo ao CREDENCIADO, visando garantir a qualidade do atendimento 

e execução dos serviços. 

9.3. Disponibilizar ao CREDENCIADO todas as informações necessárias e apoio pedagógico para 

a execução dos serviços. 

9.4. Assumir os custos de reembolso para o CREDENCIADO, pertinentes à emissão da Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), conforme 

especificado no item 8.3 e encaminhar para o SESI/RS os documentos comprobatórios e 

Termo de Reembolso ANEXO VI.  

9.5. Promover, quando necessário, capacitações técnicas e metodológicas para o 

CREDENCIADO PESSOA FÍSICA e aos profissionais vinculados ao CREDENCIADO 

PESSOA JURÍDICA. 

9.6. Disponibilizar ao CREDENCIADO todas as informações necessárias, para a execução dos 

serviços. 
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9.7. Comunicar ao credenciado com antecedência máximo de 24 horas úteis do cancelamento 

das atividades demandadas, na impossibilidade de atendimento do prazo, o SESI/RS pagará 

50% do valor das horas canceladas, correspondente ao 1º (primeiro) dia do cancelamento, os 

demais dias e horas não serão indenizadas. 

 

 

10. PRAZO CONTRATUAL 

 

 

10.1. Após sua aprovação no processo de credenciamento a PESSOA JURÍDICA ou PESSOA 

FÍSICA, será considerada CREDENCIADA, mediante aprovação do Termo de 

Credenciamento o sistema , cuja vigência será de 30 (trinta) meses, podendo ser renovado 

por igual prazo, até o máximo de 60 meses. 

10.2. No prazo de 60 (sessenta) dias que antecedem o término da vigência do contrato, o 

CREDENCIADO será notificado, devendo manifestar seu interesse na renovação do contrato 

mediante apresentação de documentação atualizada de regularidade fiscal encaminhadas 

exclusivamente para o endereço de e-mail: credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br.   

10.3. O contrato se extinguirá pelo adimplemento das obrigações aqui ajustadas, ou pelo 

implemento de seu termo; podendo, no entanto, vir a ser (a) resilido, unilateralmente, a 

qualquer tempo e mediante inequívoca comunicação ao outro contraente, com no mínimo 30 

(trinta) dias de antecedência, sem qualquer ônus, ressalvada as obrigações contratuais a que 

se submeteram; ou (b) resolvido por inadimplemento de qualquer das cláusulas ou 

condições, respondendo o infrator pelas perdas e danos a que der causa, observado o 

disposto no art. 32 do RLC do SESI. 

10.4. O contrato poderá ser resolvido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

garantida ampla defesa, se o credenciado: 

a) Negociar o contrato, ou subcontratar, parcial ou totalmente, sem prévia 

autorização do SESI/RS; 

b) Deixar de realizar os serviços, objeto do contrato, retardar o seu andamento e/ou 

executá-los em desconformidade com as diretrizes e orientações aqui previstas e 

aquelas emanadas do SESI/RS; 

 

10.5. O contrato vinculará não só os contraentes, como também seus sucessores a qualquer título, 

e somente poderá ser alterado ou modificado pela forma escrita sendo que, eventual 

tolerância de qualquer dos contraentes não produzirá novação, alteração ou renúncia de 

direitos nem constituirá precedente invocável para o descumprimento de qualquer das 

cláusulas ou condições aqui ajustadas, aplicando-se, no que couber, a legislação civil em 

vigor. 

 

11. DA FORMAÇÃO DO BANCO DE CADASTRO DE CREDENCIADOS 

 

11.1. Após assinatura do Contrato de prestação de Serviço pelo Credenciado e pelo SESI/RS, o 

mesmo será incluso no banco de fornecedores Credenciados.  

11.2. As demandas de atendimento do SESI/RS serão atendidas através do sistema de rodizio 

entre os credenciados do edital, oportunizando o atendimento a todos os cadastrados. 

 

12. DA CONFIRMAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

12.1. A confirmação e aprovação das demandas consultadas só serão efetivadas com a emissão 

do Pedido de Compras, realizado pela unidade responsável da pesquisa.  

mailto:credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br
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12.2. Para cada consulta efetivada será emitido um Pedido de Compras. 

12.3. O credenciado deve atentar as informações contidas no campo de observação do Pedido de 

Compras.  

12.4.  O Credenciado não tem a obrigatoriedade de aceitar as demandas solicitadas em consulta, 

mas fica passivo de notificação, quando não cancelar o atendimento em tempo hábil. 

12.5. A contratação será efetivada via Pedido de Compras e os direitos e obrigações estão 

asseguradas no presente edital. 

 

13. DO PREÇO, FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 

13.1. Pela prestação de serviços, objeto deste edital, o CREDENCIADO será remunerado 

conforme as condições estabelecidas no ANEXO II deste Edital;  

13.2. O valor total da prestação de serviços consistirá nas horas de serviços prestados, 

devidamente formalizados através da autorização da prestação de serviços enviada no 

Pedido de Compra (PC);  

13.3. O valor/hora será pago de acordo com: 

a) O curso e nível de enquadramento, conforme TABELA DE VALORES/ HORA NORMAS 

REGULAMENTADORAS NR’s - ANEXO II; 

b) Categoria de credenciamento PESSOA FÍSICA ou PESSOA JURÍDICA;  

c) A distância entre município do credenciado até o município do cliente a ser realizado o 

curso, considerando deslocamento ida e volta; 

13.4. Para os cursos que exigem a emissão de ART ou TRT, somente será reembolsado o 

pagamento ao CREDENCIADO após a confirmação da emissão do referido documento de 

responsabilidade técnica e preenchimento do Anexo VI. 

13.5. Para liberação do pagamento o SESI/RS validará a entrega do diário de classe no sistema do 

SESI/RS, conforme especificado no Manual do Credenciado ANEXO VII. 

13.6. O pagamento dos valores correspondentes será efetuado através de depósito bancário na 

conta corrente da PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA, em moeda corrente nacional, 

conforme:  

a) PESSOA JURÍDICA: O(s) pagamento (s) referente aos serviços prestados pelo 

CREDENCIADO será efetuado em até 21 (vinte e um) dias, contados a partir do 

recebimento da nota fiscal e com o aceite pelo SESI/RS; 

b) PESSOA FÍSICA: O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s) mensalmente ou conforme 

a medição dos serviços, mediante a apresentação pelo CONTRATADO de documento 

fiscal competente, via folha de pagamento, todos os pagamentos registrados no 

período de 1º (primeiro) a 20 (vinte) do mês e liberados para pagamento, até o dia 20 

(vinte), serão creditadas na conta corrente do prestador no último dia útil do mês. 

13.7. A nota fiscal ou o RPA deverá ser preenchida com as seguintes informações: 

a) Especificação do serviço realizado e nº de horas; 

b) Período da realização do serviço;  

c) Número do Pedido de Compras – PC; 

d) Munícipio da prestação do serviço; 

e) Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação 

vigente; 

13.8. Todo e quaisquer ônus decorrentes de cancelamento e/ou emissões de notas fiscais são 

única e exclusivamente de responsabilidade do CREDENCIADO.  

13.9. As empresas que contemplam imunidade ou isenção tributária nas esferas federal, estadual, 

municipal ou previdenciária deverão apresentar, anexa a cada nota fiscal, declaração 

conforme modelo expedido pela RFB, atestando os dispositivos legais para a dispensa da 

retenção de impostos na fonte, conforme disposição legal.   



 

14 

 

 

13.10. O preço avençado compreende todos os custos com mão de obra, seguros e encargos 

previdenciários e quaisquer outros encargos de natureza fiscal e parafiscal, lucros e outras 

despesas diretas ou indiretas indispensáveis à execução dos serviços que constituem o 

objeto deste contrato, observadas as normas relativas à retenção tributária e as que 

impliquem elisão da responsabilidade solidária do SESI/RS, bem como inclusos nos preços o 

deslocamento, estadia e alimentação de pessoal da CONTRATADA. 

13.11. O SESI/RS poderá deduzir do montante a pagar a CONTRATADA os valores 

correspondentes a multas ou indenização devidas, nos termos deste edital. Sendo o valor a 

pagar insuficiente para cobrir o valor da multa/indenizações, fica a CONTRATADA obrigada a 

indenizar a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

 

14. DAS SANÇÕES 

 

14.1. O CREDENCIADO poderá, a critério do SESI/RS, garantida ampla defesa, receber as 

seguintes sanções: 

a) Advertência: medida administrativa aplicada como forma de sinalizar que o credenciado 

cometeu uma infração que desrespeita os itens contidos neste Edital (através do envio 

de Carta eletrônica). 

b) Multas de: 

 

1. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor contratado em caso de 

atraso ou falha na execução do objeto, ou quando não houver aceitação pelo 

SESI/RS da justificativa de atraso na entrega dos serviços, limitada a incidência 

a 9% (nove por cento). Após o trigésimo dia, e a critério do SESI/RS, poderá 

ocorrer a não aceitação do mesmo, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da resolução unilateral da 

avença; 

2. 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total 

do contrato, ou no caso de reincidência, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, após devidamente notificada. 

3. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, 

poderão ser aplicadas ao CREDENCIADO juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados, ou recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial. 

4. As multas estabelecidas são entendidas como independentes e cumulativas, 

sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, 

e serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 

 

c) Descredenciamento: o SESI/RS poderá, a qualquer momento, garantida ampla defesa, 

solicitar o descredenciamento nas seguintes hipóteses: 

1. Descumprimento das exigências previstas neste edital e no termo de 

credenciamento, oportunizada defesa prévia; 

2. Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos profissionais do 

CREDENCIADO.  

3. Designar ou substituir profissional, sequer parcialmente, os serviços que lhe 

foram atribuídos, salvo se expressamente autorizado, por escrito, pelo SESI/RS.  

4. Se o CREDENCIADO não atender às especificações técnicas de qualidade. 

5. Prestar serviços com qualidade insuficiente, conforme apurado em avaliação da 

equipe técnica do SESI/RS, de acordo com os critérios estabelecidos no ANEXO 

V deste Edital.  
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6. Ofertar ou divulgar seus serviços, durante a prestação do serviço em nome do 

SESI/RS.  

7.  Não realizar o processo de alinhamento pedagógico, capacitações, 

recadastramento, revalidações, renovação de contrato ou outras solicitações do 

SESI/RS. 

8. O CREDENCIADO poderá solicitar o descredenciamento a qualquer tempo, 

mediante solicitação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Caso haja autorizações de serviços mediante Pedido de Compra (PC) ativas, fica 

o credenciado obrigado a cumpri-la em sua totalidade ou a critério do SESI/RS.  

9. Quando descredenciado o fornecedor somente poderá retornar ao 

credenciamento após 2 (dois) anos.  

14.2. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceito 

pelo SESI/RS, em relação às situações supramencionadas, o credenciado ficará isento das 

penalidades mencionadas. 

14.3. Fica facultada a defesa prévia do CREDENCIADO, em qualquer caso de aplicação de 

penalidade, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da notificação 

14.4. A aplicação das penalidades previstas neste edital não afasta o dever do CREDENCIADO de 

executar o serviço contratado, nem afasta eventual indenização suplementar que poderá vir a 

ser pleiteada pelo SESI/RS em razão das perdas e danos causados pelo CREDENCIADO. 

 

 

15. Constituem partes integrantes deste Edital os seguintes anexos; 

a) ANEXO I – REQUISITOS TÉCNICOS PARA CREDENCIAMENTO NRS 

b) ANEXO II – TABELA DE VALORES/ HORA E TABELA DE NIVEIS DE CURSOS DAS 

NORMAS REGULAMENTADORAS NR’s 

c) ANEXO III - TERMO DE CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA 

d) ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO   DE PESSOA FÍSICA 

e) ANEXO V – DECLARAÇÃO ESPECIAL 

f) ANEXO VI - TERMO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSAVEL EM EMITIR 

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU TRT) 

g) ANEXO VII - TERMO DE REEMBOLSO 

h) MANUAL DO CREDENCIADO DE CURSOS DE NRs 

i) ANEXO IX - MODELO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA 

JURIDICA 

j) ANEXO X - MODELO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FISICA 

k) TERMO DE AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DO CREDENCIADO 

 

16. Consultas referentes ao Edital poderão ser formuladas e encaminhadas pelo endereço 

eletrônico: credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br 

 
Porto Alegre, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

Leonardo dos Santos Corrêa 
Presidente da Comissão de Licitação 

15. DOS ANEXOS 

mailto:credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br
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ANEXO I - REQUISITOS TÉCNICOS PARA CREDENCIAMENTO NRS 

 
NR DETALHAMENTO FORMAÇÃO TÉCNICA DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

NR 05 
CIPA - COMISSÃO INTERNA DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho, com Proficiência em ministrar Treinamentos de NRs. 

Cópia do Diploma + Cópia do registro vigente no conselho de classe competente 

e/ou MTE + Certificados de Cursos  

NR 06 

TREINAMENTO DE EPI - 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho, com Proficiência em ministrar Treinamentos de NRs. 

Cópia do Diploma + Cópia do registro vigente no conselho de classe competente 

e/ou MTE + Certificados de Cursos 

NR 07 PRIMEIROS SOCORROS 

Profissionais com formação de nível superior na área de Saúde – 

Médico do Trabalho ou Enfermeiro do Trabalho. Com proficiência na 

área.                                                                                            

Cópia do Diploma de conclusão Cópia do Registro Profissional vigente no 

conselho de classe (CRM/COREN). 

NR 10 
BÁSICO - FORMAÇÃO E RECICLAGEM 

 (RISCOS ELÉTRICOS) 

Profissionais, com formação de nível Superior em Engenharia Elétrica 

ou Técnico na área elétrica com registro vigente no conselho de classe. 

Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro vigente no conselho de classe ou Certidão de Registro de 

Profissional + Certificados de Cursos  

NR 10 
BÁSICO - FORMAÇÃO E RECICLAGEM 

 (PREVENÇÃO DE INCÊNDIO) 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho ou Bombeiro. Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma + Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe ou 

Certidão de Registro de Profissional + Certificados de Cursos + Cadastro nos 

Bombeiros.  

NR 10 
BÁSICO - FORMAÇÃO E RECICLAGEM 

(PRIMEIROS SOCORROS) 

Profissionais com formação de nível superior na área de Saúde – 

Médico ou Enfermeiro, ou Técnico em Enfermagem do Trabalho, ou 

Socorrista com formação técnica na área de SST ou Bombeiro. Com 

proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior, 

Certificado de Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) ou equivalente. 

NR 10 
SEP - FORMAÇÃO E RECICLAGEM  

(RISCOS ELÉTRICOS) 

Profissionais, com formação de nível Superior em Engenharia Elétrica 

ou Técnico em Eletrotécnica com registro vigente no conselho de classe. 

Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro vigente no conselho de classe ou Certidão de Registro de 

Profissional + Certificados de Cursos. 

NR 10 
SEP - FORMAÇÃO E RECICLAGEM  

(PRIMEIROS SOCORROS) 

Profissionais com formação de nível superior na área de Saúde – 

Médico ou Enfermeiro, ou Técnico em Enfermagem do Trabalho, ou 

Socorrista com formação técnica na área de SST ou Bombeiro. Com 

proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior, 

Certificado de Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) ou equivalente. 

NR 10 
ÁREAS CLASSIFICADAS E ATMOSFERAS 

EXPLOSIVAS 

Profissionais, com formação de nível Superior em Engenharia Elétrica 

ou Técnico na área elétrica com registro vigente no conselho de classe. 

Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro vigente no conselho de classe ou Certidão de Registro de 

Profissional + Certificados de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

GUINDASTE 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

EMPILHADEIRA ELÉTRICA 

TRACIONÁRIA, PALETEIRA E 

TRANSPALETEIRA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

EMPILHADEIRA DE GRANDE PORTE 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  
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NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRATIL 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

EMPILHADEIRA FRONTAL À CONTRA-

PESO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

EMPILHADEIRA PARA CONTÊINERES 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

EMPILHADEIRA SELECIONADORA DE 

PEDIDOS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PONTE 

ROLANTE E TALHA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PONTE 

ROLANTE GABINADA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PONTE 

PÓRTICO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

REBOCADOR INDUSTRIAL 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

TRATOR 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

CAMINHÃO ROLL-ON/OFF 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

GUINDAUTO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

POLIGUINDASTE 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos 

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE RETRO-

ESCAVADEIRA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  
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NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

CARREGADEIRA (Pá Carregadeira) 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MOTONIVELADORA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

PERFURATRIZ 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE GRUA 

FLORESTAL 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 

 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE  

MINI CARREGADEIRA (BOBCAT) 

 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PONTE 

ROLANTE COM TENAZ 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

CAÇAMBA BASCULANTE 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 11 
SEGURANÇA NA MOVIMENTAÇÃO DE 

CARGA NAVAL 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Ou Profissional com formação de nível Técnico com 

registro vigente no conselho e Proficiência na área. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  

NR 12 

BÁSICO EM SEGURANÇA NO 

TRABALHO EM MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

Profissional de Nível Superior em Engenharia de Segurança do 

Trabalho, com proficiência em Processos Industriais. 

Cópia do Diploma de Curso de Graduação + Cópia do Certificado de 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho + Cópia do registro no 

conselho de classe + Certificados de Cursos na área. 

NR 12 
GESTÃO NA IMPLANTAÇÃO DE 

SEGURANÇA EM MÁQUINAS 

Profissional de Nível Superior em Engenharia de Segurança do 

Trabalho, com proficiência em Processos Industriais. 

Cópia do Diploma de Curso de Graduação + Cópia do Certificado de 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho + Cópia do registro no 

conselho de classe + Certificados de Cursos na área. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

PRENSAS E SIMILARES 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

CALANDRA E DOBRADEIRA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 
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da máquina. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

CORTADOR DE GRAMA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE FRESA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO 

FURADEIRA DE BANCADA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

BROCHADEIRA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos  + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE CESTA 

AÉREA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE CESTO 

SUSPENSO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE FORJA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. 

Ou Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em 

Mecânica Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na 

operação da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MÁQUINA LASER 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MÁQUINA DE CORTE PLASMA / 

OXICORTE CNC 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 
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Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MISTURADOR/CILINDRO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MOTOSSERRA, MOTOPODA, MOTOFURO 

E MOTODISCO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE ROBÔ 

DE SOLDA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

ROÇADEIRA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE SERRA 

FITA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

CENTRO DE USINAGEM  

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE TORNO 

CNC 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

INJETORAS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Plásticos 

(Polímeros) ou Mecânica Industrial, com registro vigente no conselho e 

Proficiência na operação da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 
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MÁQUINAS PARA PANIFICAÇÃO E 

CONFEITARIA 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MÁQUINAS PARA AÇOUGUE E 

MERCEARIA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MÁQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE 

CALÇADOS E AFINS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MÁQUINAS PARA IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE BATE 

ESTACA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

ou Civil, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação do 

equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

FORNOS INDUSTRIAIS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MÁQUINAS DE JATEAMENTO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina.  

Ou Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em 

Mecânica Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na 

operação da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

LAPIDADORAS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina.  

Ou Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em 

Mecânica Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na 

operação da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

CHANFRADORAS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 
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NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE SERRA 

MECÂNICA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

TRANSPORTADORES CONTÍNUOS DE 

MATERIAIS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no equipamento. Ou Profissional com 

formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica Industrial, com 

registro vigente no conselho e Proficiência no equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

ELETROEROSÃO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MANDRILHADORA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE TORNO 

MECÂNICO HORIZONTAL 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE TORNO 

MECÂNICO VERTICAL 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho com proficiência na operação da máquina. Ou Profissional 

com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica Industrial, 

com registro vigente no conselho e Proficiência na operação da 

máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 12 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE TORNO 

AUTOMÁTICO/REVOLVER 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência na operação da máquina. Ou 

Profissional com formação de nível Técnico ou Superior em Mecânica 

Industrial, com registro vigente no conselho e Proficiência na operação 

da máquina. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs/TRTs, 

quando não for o próprio instrutor. 

NR 13 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

CALDEIRA 

Profissional de Nível Superior em Engenharia Mecânica ou Engenharia 

Naval, com proficiência em Caldeiras Industriais. 

Cópia do Diploma de Curso de Graduação + Cópia do registro no conselho de 

classe da categoria + Certificados de Cursos  

NR 13 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

UNIDADE DE PROCESSO 

Profissional de Nível Superior em Engenharia Mecânica ou Engenharia 

Naval, com proficiência em Unidades de Processos. 

Cópia do Diploma de Curso de Graduação + Cópia do registro no conselho de 

classe da categoria + Certificados de Cursos. 
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NR 15 
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO 

BENZENO 

Profissionais com formação de nível Técnico ou Superior em Saúde ou 

Segurança do Trabalho. Com proficiência na área.                                                                                                                                                                

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe Registro de Profissional+ 

Certificados de Cursos ou comprovante de Proficiência no assunto. 

NR 17 TRANSPORTE MANUAL DE CARGA  

Profissionais com formação de nível técnico ou superior na área de 

Segurança e Saúde no Trabalho ou Enfermeiro ou Fisioterapeuta ou 

Educador Físico, com cursos em Ergonomia . Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior com 

Cópia do registro vigente no conselho de classe ou Certidão de Registro de 

Profissional . 

NR 17 

ANEXO II - TRABALHO EM 

TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING 

ADMISSIONAL  

Profissionais com formação de nível técnico ou superior na área de 

Segurança e Saúde no Trabalho ou Enfermeiro ou Fisioterapeuta ou 

Educador Físico,  com cursos em Ergonomia . Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior com 

Cópia do registro vigente no conselho de classe ou Certidão de Registro de 

Profissional. 

NR 17 

ANEXO II - TRABALHO EM 

TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING 

RECICLAGEM SEMESTRAL  

Profissionais com formação de nível técnico ou superior na área de 

Segurança e Saúde no Trabalho ou Enfermeiro ou Fisioterapeuta ou 

Educador Físico, com cursos em Ergonomia . Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior com 

Cópia do registro vigente no conselho de classe ou Certidão de Registro de 

Profissional. 

NR 18 
BÁSICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. 

Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos na área de construção civil ou proficiência na área. 

NR 18 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE SERRA 

CIRCULAR 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos . 

NR 18 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PTA - 

PLATAFORMA DE TRABALHO AÉREO 

(PEMT)  

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos de 

PTA (Preferencialmente Método IPAF) . 

NR 18 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE GUINDAR 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. 

Ou Profissional com formação de nível Técnico com registro vigente no 

conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos. 

NR 18 SINALEIRO, AMARRAÇÃO DE CARGAS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. 

Ou Profissional com formação de nível Técnico com registro vigente no 

conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos. 

NR 18 ELEVADOR DE OBRAS 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. 

Ou Profissional com formação de nível Técnico com registro vigente no 

conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos. 

NR 18 TRABALHOS A QUENTE 
Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma + Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe ou 

Certidão de Registro de Profissional + Certificados de Cursos + Cadastro nos 

Bombeiros  

NR 18 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE ROLO 

COMPACTADOR 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos. 

NR 18 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE ROLO 

DE PNEU 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos. 
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Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

NR 18 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

VIBROACABADORA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  

NR 18 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

MARTELETE ROMPEDOR 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  

NR 18 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

BETONEIRA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos . 

NR 18 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

ACABADORA/ALISADORA DE 

CONCRETO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos . 

NR 18 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE 

COMPACTADOR DE SOLO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  

NR 18 
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PLACA 

COMPACTADORA DE SOLO 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com proficiência no assunto. 

Ou Profissional com Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  

NR 20 
INICIAÇÃO SOBRE INFLAMÁVEIS E 

COMBUSTÍVEIS 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho e 

com Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  

NR 20 
BÁSICO - Segurança e Saúde com Inflamáveis 

e Combustíveis 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho e 

com Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe ou Certidão de Registro de 

Profissional + Certificados de Cursos + Cadastro nos Bombeiros.  

NR 20 
INTERMEDIÁRIO - Segurança e Saúde com 

Inflamáveis e Combustíveis 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho e 

com Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe ou Certidão de Registro de 

Profissional + Certificados de Cursos + Cadastro nos Bombeiros.  

NR 20 
AVANÇADO I - Segurança e Saúde com 

Inflamáveis e Combustíveis 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho e 

com Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe ou Registro de Profissional + 

Certificados de Cursos + Cadastro nos Bombeiro + Documentos do Engenheiro 

Responsável Técnico para emissão de ARTs quando o Instrutor for de Nível 

Técnico.  

NR 20 
AVANÇADO II - Segurança e Saúde com 

Inflamáveis e Combustíveis 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho e 

com Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe ou Registro de Profissional + 

Certificados de Cursos + Cadastro nos Bombeiro + Documentos do Engenheiro 

Responsável Técnico para emissão de ARTs quando o Instrutor for de Nível 

Técnico.  

NR 20  ESPECÍFICO Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho e Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 
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com Proficiência no assunto. Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe ou Registro de Profissional + 

Certificados de Cursos  + Cadastro nos Bombeiro + Documentos do Engenheiro 

Responsável Técnico para emissão de ARTs quando o Instrutor for de Nível 

Técnico.  

NR 22 ADMISSIONAL 
Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. 

Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos na área de mineração ou proficiência na área. 

NR 22 

CIPAMIN - COMISSÃO INTERNA DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA 

MINERAÇÃO 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. 

Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos na área de mineração ou proficiência na área. 

NR 23 
RT14- TPCI- TREINAMENTO DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIOS 

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO: Profissionais, com formação de nível 

Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho ou Bombeiro. Com 

proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Registro Profissional vigente no conselho de classe + Certificados de 

Cursos na área de Interesse + Registro vigente nos Bombeiros. 

NR 23 
RT14- TPCI- TREINAMENTO DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIOS 

PRIMEIROS SOCORROS: Profissionais com formação de nível 

superior na área de Saúde – Médico ou Enfermeiro, ou Técnico em 

Enfermagem do Trabalho, ou Socorrista com formação técnica na área 

de SST ou Bombeiro. Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior, 

Certificado de Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) ou equivalente. 

NR 23 

NBR14276- BRIGADA DE INCÊNDIO 

(NÍVEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E 

AVANÇADO) 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: Profissionais, com 

formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho ou 

Bombeiro. Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Registro Profissional vigente no conselho de classe + Certificados de 

Cursos na área de Interesse + Registro vigente nos Bombeiros RS. 

PRIMEIROS SOCORROS: Profissionais com formação de nível 

superior na área de Saúde – Médico ou Enfermeiro, ou Técnico em 

Enfermagem do Trabalho, ou Socorrista com formação técnica na área 

de SST ou Bombeiro. Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior, 

Certificado de Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) ou equivalente. 

NR 23 
NBR14276- BRIGADA DE INCÊNDIO - 

MÓDULOS COMPLEMENTARES 

SISTEMA DE CONTROLE DE INCIDENTES: Profissionais, com 

formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho e 

com Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de cursos.  

RESGATE DE VÍTIMA EM ESPAÇOS CONFINADOS: 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho e com Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  

RESGATE DE VÍTIMA EM ALTURA: Profissionais, com formação 

de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho e com 

Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos. 

EMERGÊNCIAS QUÍMICAS E TECNOLÓGICAS: Profissionais 

com Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. 

Ou Formação de nível Técnico e Superior na Área Química com registro 

no Conselho de Classe.  Todos devem ter Proficiência no assunto 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  
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PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Profissionais, com formação de nível 

Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho, Química ou Saúde 

Ocupacional, com registro no Conselho de Classe competente e com 

Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  

NR 25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. 

Ou Profissional com formação de nível Técnico ou Superior com 

registro vigente no conselho e Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos na área ambiental ou proficiência no assunto. 

NR 26  SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. 

Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos ou proficiência no assunto. 

NR 29 
CPATP - COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES NO TRABALHO PORTUÁRIO 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. 

Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos ou proficiência na área portuária. 

NR 31 

CIPATR – COMISSÃO INTERNA DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO 

TRABALHO RURAL 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. 

Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos na área de trabalho rural ou proficiência na área. 

NR 31 COLHEITADEIRA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. 

Ou Profissional com formação de nível Técnico com registro vigente no 

conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos.  

NR 31 TRATOR AGRÍCOLA 

Profissionais, com formação de nível Técnico ou Superior em Segurança 

do Trabalho. 

Ou Profissional com formação de nível Técnico com registro vigente no 

conselho e Proficiência na operação do equipamento. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos.  

NR 31 
ATIVIDADES COM DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS (AGROTÓXICOS) 

Formação de nível Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. 

Ou Profissional com formação de nível Técnico ou Superior com 

registro vigente no conselho e Proficiência no assunto. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos na área de trabalho agrícola ou proficiência no assunto. 

NR 32 
BÁSICO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Profissionais com formação de nível Técnico ou Superior em Saúde ou 

Segurança do Trabalho. Com proficiência na área.                                                                                                                                                                 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe Registro de Profissional+ 

Certificados de Cursos ou comprovante de Proficiência no assunto. 

NR 33  TRABALHADOR AUTORIZADO/ VIGIA 
Profissionais, com formação de nível Superior ou Técnico em Segurança 

do Trabalho com proficiência na área a fim. Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  

NR 33 
SUPERVISOR DE ESPAÇOS 

CONFINADOS 

Profissionais, com formação de nível Superior ou Técnico em Segurança 

do Trabalho com proficiência na área a fim. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  
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NR 33 
ÁREAS CLASSIFICADAS E ATMOSFERAS 

EXPLOSIVAS 

Profissionais, com formação de nível Superior ou Técnico em Segurança 

do Trabalho com proficiência na área a fim. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no conselho de classe da categoria + Certificados de Cursos.  

NR 34 
INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NAVAL - 

TRABALHOS A QUENTE 

Profissionais, com formação de nível Superior ou Técnico em Segurança 

do Trabalho com proficiência na área a fim. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs, quando 

não for o próprio instrutor. 

NR 34 
INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NAVAL - 

MÁQUINAS ROTATIVAS PORTÁTEIS 

Profissionais, com formação de nível Superior ou Técnico em Segurança 

do Trabalho com proficiência na área a fim. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs, quando 

não for o próprio instrutor. 

NR 34 

INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NAVAL -  

SINALEIRO ( Sinalização, Movimentação e 

Amarração de Cargas) 

Profissionais, com formação de nível Superior ou Técnico em Segurança 

do Trabalho com proficiência na área a fim. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs, quando 

não for o próprio instrutor. 

NR 34 
INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NAVAL - 

(JATEAMENTO E HIDROJATEAMENTO) 

Profissionais, com formação de nível Superior ou Técnico em Segurança 

do Trabalho com proficiência na área a fim. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou do conselho de classe da categoria + Certificados 

de Cursos + Documentos do Responsável Técnico pela emissão de ARTs, quando 

não for o próprio instrutor. 

NR 35 TRABALHO EM ALTURA 
Profissionais, com formação de nível Superior ou Técnico em Segurança 

do Trabalho com proficiência na área a fim. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe Registro de Profissional+ 

Certificados de Cursos.  

NR 35 
SUPERVISOR PARA TRABALHO EM 

ALTURA 

Profissionais, com formação de nível Superior ou Técnico em Segurança 

do Trabalho com proficiência na área a fim. 

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe Registro de Profissional+ 

Certificados de Cursos.  

NR 36 EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS  
Profissionais com formação de nível Técnico ou Superior em Saúde ou 

Segurança do Trabalho. Com proficiência na área.                                                                                                                                                                

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe Registro de Profissional+ 

Certificados de Cursos ou comprovante de Proficiência no assunto. 

NR 36 
 

ADMISSIONAL  

Profissionais com formação de nível técnico ou superior na área de 

Segurança e Saúde no Trabalho . Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe Registro de Profissional+ 

Certificados de Cursos ou comprovante de Proficiência no assunto. 

NR 36 

TRABALHADORES DA LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO - 

ADMISSIONAL  

Profissionais com formação de nível técnico ou superior na área de 

Segurança e Saúde no Trabalho . Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe Registro de Profissional+ 

Certificados de Cursos ou comprovante de Proficiência no assunto. 

NR 36 RECICLAGEM ANUAL  
Profissionais com formação de nível técnico ou superior na área de 

Segurança e Saúde no Trabalho . Com proficiência na área.                                                                                            

Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso técnico ou superior + 

Cópia do registro no MTE, e/ou Conselho de Classe Registro de Profissional+ 

Certificados de Cursos ou comprovante de Proficiência no assunto. 
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ANEXO II  TABELA DE VALORES/ HORA E 

 TABELA DE NIVEIS DE CURSOS  DAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR’s 

 

 

1) TABELA DE VALORES/ HORA 

Nível 

Pessoa 

Física 

Pessoa 

Jurídica 

Pessoa 

Física 

Pessoa 

Jurídica 

Pessoa 

Física 

Pessoa 

Jurídica 

Pessoa 

Física 

Pessoa 

Jurídica 

Pessoa 

Física 

Pessoa 

Jurídica 

0 a 100 km 101 a 160 km 161 a 320 Km 321 a 480 Km Acima de 481 Km 

1 R$ 39 R$ 49 R$ 57 R$ 71 R$ 71 R$ 89 R$ 85 R$ 106 R$ 113 R$ 141 

2 R$ 51 R$ 64 R$ 69 R$ 87 R$ 83 R$ 104 R$ 97 R$ 121 R$ 125 R$ 156 

3 R$ 64 R$ 80 R$ 81 R$ 102 R$ 95 R$ 119 R$ 109 R$ 137 R$ 137 R$ 171 

 

*A distância será calculada do município de origem do credenciado até o munícipio de desenvolvimento da atividade, considerando o trajeto de ida e 

volta. Utilizando para este cálculo a menor distancia verificada na plataforma Google Maps ou similar, preferencialmente por rodovias e vias 

pavimentadas. 
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2) TABELA DE NIVEIS DE CURSOS  DAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR’s 

NORMAS REGULAMENTADORAS CURSOS Nível Código 

NR-05 CIPA  CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  1 NR05 CIPA 

  

 NR-06 EPI  EPI – Equipamentos de Proteção Individual  1 NR06 EPI 

 

NR-07 - PRIMEIROS SOCORROS Primeiros Socorros 3 NR07 PS 

  

NR-10                                                    
SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E 

SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 

Formação e Reciclagem BÁSICO  (Riscos Elétricos) 3 NR10 BAS RI 

Formação e Reciclagem BÁSICO (Prevenção de Incêndio)  2 NR10 BAS PI 

Formação e Reciclagem BÁSICO (Primeiros Socorros)  2 NR10 BAS PS 

Formação e Reciclagem Complementar SEP - (Riscos Elétricos) 3 NR10 SEP RI 

Formação e Reciclagem Complementar SEP - (Prim. Socorros) 2 NR10 SEP PS 

Áreas Classificadas e Atmosferas Explosivas 3 NR10 AC 

  

NR-11                                             
TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, 
ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE 

MATERIAIS 

Caminhão Roll-on/off  3 NR11 ROLL ON 

Carregadeira (Pá-Carregadeira)  3 NR11 CARREG 

Escavadeira Hidráulica  3 NR11 ESC HID 

Guindauto 3 NR11 GUIND 

Motoniveladora  3 NR11 MOTONIV 

Perfuratriz 2 NR11 PERFUR 

Poliguindaste 3 NR11 POLIGUIND 

Retro-Escavadeira 3 NR11 RETROESC 

Empilhadeira Elétrica, Tracionária,  Paleteira e Transpaleteira 2 NR11 EMP ETP 

Empilhadeira de Grande Porte 2 NR11 EMP GP 

Empilhadeira Elétrica Retrátil 2 NR11 EMP ER 

Empilhadeira Frontal à Contra-Peso 2 NR11 EMP FCP 

Empilhadeira para Contêineres 3 NR11 EMP COM 
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Empilhadeira Selecionadora de Pedidos 2 NR11 EMP SP 

Grua Florestal 3 NR11 GRUA 

Guindastes 3 NR11 GUIND 

Ponte Rolante e Talha 2 NR11 PON ROLT 

Ponte Rolante (Gabinada) 3 NR11 PON GAB 

Ponte Pórtico 2 NR11 PON PT 

Rebocador Industrial 2 NR11 REB IND 

Trator 3 NR11 TRATOR 

 

Mini Carregadeira (Bobcat) 3 NR11 BOB 

Ponte Rolante com Tenaz 2 NR11 TENAZ 

Caçamba Basculante 3 NR11 BASC 

Movimentação de Carga Naval 2 NR11 NAVAL 

  

NR-12                                                   
SEGURANÇA NO TRABALHO EM 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Brochadeira 2 NR12 BROCH 

Calandra e Dobradeira 2 NR12 CAL DOB 

Cesta Aérea 3 NR12 CEST ERA 

Centro de Usinagem 3 NR12 CNC 

Cortador de Grama 2 NR12 CORT GR 

Fresa 2 NR12 FRESA 

Forja  3 NR12 FORJA 

Furadeira de Bancada 2 NR12 FUR BAN 

Injetoras  3 NR12 INJ 

Máquinas e Implementos Agrícolas e Florestais  3 NR12 IMP AGR 

Máquinas Laser 3 NR12 LASER 

Máquinas para Panificação e Confeitaria 2 NR12 PANIF 

Máquinas para Açougue e Mercearia 2 NR12 AÇOU 

Máquinas para Fabricação de Calçados e Afins 2 NR12 CALÇ 

Misturador/Cilindro 2 NR12 MISTUR 

Motosserra, Motopoda, Motofuro, Motodisco 2 NR12 MOTOSER 
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Prensas e Similares  3 NR12 PRENSAS 

Robô de Solda 3 NR12 ROBO SOL 

Roçadeira 2 NR12 ROÇAD 

Serra Fita 2 NR12 SER FIT 

Torno CNC 3 NR12 TOR CNC 

 

Básico em Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 3 NR12 BASICO 

Gestão na Implantação de Segurança em Máquinas 3 NR12 GESTAO 

Cesto Suspenso 3 NR12 CEST SUS 

Eletroerosão 3 NR12 EROSAO 

Mandrilhadora 3 NR12 MAND 

Máquina de Corte Plasma / Oxicorte CNC 3 NR12 PLASMA 

Serra Mecânica 2 NR12 SER MEC 

Bate Estaca 3 NR12 BAT 

Fornos Industriais 3 NR12 FORNOS 

Máquinas de Jateamento 3 NR12 JAT 

Lapidadoras 3 NR12 LAP 

Chanfradoras 3 NR12 CHANF 

Transportadores Contínuos de Materiais 3 NR12 TRANSP 

Torno Mecânico Horizontal 2 NR12 TOR MEC 

Torno Mecânico Vertical 3 NR12 TOR VER 

Torno Automático/Revolver 2 NR12 TOR REV 

  

NR-13                                                   
CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E 

TUBULAÇÃO 

Caldeira  3 NR13 CALD 

Unidades de Processo (Processos Industriais) 3 NR13 UN PROC 

 

NR-15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 
INSALUBRES 

Exposição Ocupacional ao Benzeno 3 NR15 BENZ 
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NR-17                                                         
ERGONOMIA 

Transporte Manual de Carga 2 NR17 TMC 

Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing – Admissional 3 NR17 TLMK ADM 

Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing – Reciclagem  3 NR17 TLMK REC 

  

NR-18                                                         
INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Admissional 1 NR18 ADM 

PTA - Plataforma de Trabalho Aéreo 3 NR18 PTA 

Grua/Guindaste 3 NR18 GRUA 

Sinaleiro / Amarração de Cargas 2 NR18 SINAL 

Elevador de Obras  2 NR18 ELEV 

Betoneira 1 NR18 BET 

Martelete Rompedor 2 NR18 MARTEL 

Rolo Compactador 3 NR18 COMPAC 

Rolo de Pneu 3 NR18 ROLO PN 

Serra Circular 2 NR18 SER CIR 

Vibroacabadora 3 NR18 VIBROAC 

Trabalhos a Quente 2 NR18 TQUENTE 

Básico em segurança do trabalho 1 NR18 BAS 

Plataforma de Trabalho Aéreo – PTA/PEMT 3 NR18 PTA 

Equipamentos de Guindar 3 NR18 GUIN 

Acabadora/Alisadora de Concreto 3 NR18 ACAB 

Compactador de Solo 3 NR18 CSOLO 

Placa Compactadora de Solo 3 NR18 PSOLO 

  

NR-20                                                       
LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS 

Integração  2 NR20 INT 

Básico (Segurança e Saúde com Inflamáveis) 2 NR20 BAS 

Intermediário (Segurança e Saúde com Inflamáveis) 2 NR20 INT 

Avançado I (Segurança e Saúde com Inflamáveis) 3 NR20 AVI 

Avançado II (Segurança e Saúde com Inflamáveis) 3 NR20 AVII 

Específico 3 NR20 ESP 
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 Iniciação sobre Inflamáveis e Combustíveis 2 NR20 INI 

  

NR-22 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA 
MINERAÇÃO 

Admissional 2 NR22 ADM 

CIPAMIN - Comissão Interna de Prev. de Acid. na Mineração 2 NR22 CIPAMIM 

 

NR-23       

RT14 - TPCI - TREINAMENTO DE 
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

Prevenção e Combate a Incêndio 2 RT14 PCI 

Primeiros Socorros 2 RT14 PS 

NBR- 14276 - BRIGADA DE INCÊNDIO 

Prevenção e Combate a Incêndio 3 NBR14276 PCI 

Primeiros Socorros 2 NBR14276 PS 

Emergências Químicas e Tecnológicas 3 NBR14276 EQT 

Resgate de Vítima em Altura 3 NBR14276 RVA 

Resgate de Vítimas em Espaços Confinados 3 NBR14276 REC 

Proteção Respiratória 3 NBR14276 PR 

Sistema de Controle de Incidente 3 NBR14276 SCI 

  

NR-25 - RESÍDUOS INDUSTRIAIS Resíduos Industriais 2 NR25 RES 

 

NR-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA Sinalização de Segurança 2 NR26 SIN 

 

NR-29 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
PORTUÁRIO 

CPATP - Comissão de Prev. de Acidentes no Trabalho Portuário 1 NR29 CPATP 

 

NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na 
Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração 

Florestal e Aquicultura 

CIPATR – Comissão Interna de Prev. de Acid. do Trabalho Rural 1 NR31 CIPATR 

Colheitadeira 3 NR31 COLH 

Trator Agrícola 3 NR31 TRATOR 

Atividades com Defensivos Agrícolas / Agrotóxicos 3 NR31 AGROTOX 

 

NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Básico em Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde 2 NR32 BAS 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-26.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-26.pdf
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NR-33                                                              
ESPAÇOS CONFINADOS 

Trabalhador Autorizado / Vigia (Módulos Espaços Confinados) 3 NR33 TRVIG 

Supervisor de Espaços Confinados (Módulos Esp. Confinados)  3 NR33 SUP 

Áreas Classificadas e Atmosferas Explosivas 3 NR33 AC 

  

NR-34                                                        
CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 

TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E 

DESMONTE NAVAL 
  
  
  

Trabalhados à Quente 2 NR34 TQUENTE 

Trabalhos com Máquinas Rotativas Portáteis 2 NR34 ROTAT 

Trabalhos de Jateamento e Hidrojateamento 2 NR34 HIDRO 

Sinaleiro (Sinalização, Amarração e Movimentação de Cargas) 2 NR34 SINAL 

  

NR-35                                                     
TRABALHO EM ALTURA Trabalho em Altura 2 NR35 TALT 

  Supervisor de Trabalho em Altura 2 NR35 SUP 

 
 
 
  

NR-36                                                    
SEGURANÇA DO TRABALHO NA 

INDÚSTRIA DE ABATE E 
PROCESSAMENTO DE CARNES 

Exposição a agentes biológicos 2 NR36 EAB 

Admissional 2 NR36 ADM 

Trabalhadores da limpeza e desinfecção – Admissional 2 NR36 TLD 

Reciclagem  2 NR36 REC 

  

Acessorias e Consultorias Assessoria/Consultoria em cursos e treinamentos de NRs 2 CONSULT NRS 
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ANEXO III – TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA  

 

Ao Serviço Social da Indústria SESI/RS 

 

Venho, através deste, solicitar o credenciamento conforme Edital de Credenciamento nº 003/2019, para ministrar o(s) 

curso(s) e treinamento(s) conforme módulo(s) assinalado(s) para cada instrutor indicado pela empresa.   

Pessoa Jurídica - Dados Cadastrais da Empresa 

Razão Social:  

CNPJ:   

Representante Legal da 

empresa: 

 

Telefones:   

Endereço:  

Cidade:  

E-mail:  

Dados Bancários:  Banco:                            Agência:               Conta: 

 

INFORMAÇÕES DO INSTRUTOR 

Cada instrutor vinculado à empresa deverá preencher um ANEXO III separadamente 

Nome:  

RG:  CPF: 

Formação:  Nº Reg. Cons. Classe: 

 

 

 

NR 05  

(  ) CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  

 

NR 06  

(  ) EPI – Equipamentos de Proteção Individual  

 

NR 07  

(  ) Primeiros Socorros  

 

NR 10- Instalações e Serviços em Eletricidade  

(  ) Áreas Classificadas  e Atmosferas Explosivas 

Prevenção de Incêndio 

(  ) Formação e Reciclagem BÁSICO  

Primeiros Socorros 

(  ) Formação e Reciclagem BÁSICO   

(  ) Formação e Reciclagem Complementar SEP - Sistema 

Elétrico de Potência  

Riscos Elétricos - (Necessita ART ou TRT) 

(  ) Formação e Reciclagem BÁSICO   

(  ) Formação e Reciclagem Complementar SEP - Sistema 

Elétrico de Potência 

 

NR 11- Transporte, Movimentação, Armazenagem e 

Manuseio de Materiais 

(  ) Caçamba Basculante 

(  ) Caminhão Roll-on/off  

 

NR 18- Industria da Construção Civil 

(  ) Básico em segurança do trabalho 

(  ) Betoneira 

(  ) Compactador de Solo 

(  ) Placa Compactadora de Solo 

(  ) Martelete Rompedor 

(  ) Rolo Compactador 

(  ) Rolo de Pneu 

(  ) Serra Circular 

(  ) Acabadora/Alisadora de Concreto 

(  ) Vibroacabadora 

(  ) Plataforma de Trabalho Aéreo – PTA/PEMT 

(  ) Equipamentos de Guindar 

(  ) Sinaleiro / Amarração de Cargas 

(  ) Elevador de Obras  

(  ) Trabalhos a Quente 

 

NR 20- Inflamáveis e Combustíveis 

(  ) Iniciação sobre Inflamáveis e Combustíveis 

(  ) Básico 

(  ) Intermediário 

(  ) Avançado I - (Necessita ART ou TRT) 

(  ) Avançado II- (Necessita ART ou TRT) 

(  ) Específico - (Necessita ART ou TRT) 

 

Copie e cole no espaço abaixo o endereço do vídeo da sua miniaula  

(Conforme item 7.1.3 deste Edital) 
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(  ) Carregadeira (Pá-Carregadeira)  

(  ) Escavadeira Hidráulica  

(  ) Empilhadeira Elétrica Tracionária,  Paleteira e 

Transpaleteira 

(  ) Empilhadeira de Grande Porte 

(  ) Empilhadeira Elétrica Retrátil 

(  ) Empilhadeira Frontal à Contra-Peso 

(  ) Empilhadeira para Contêineres 

(  ) Empilhadeira Selecionadora de Pedidos 

(  ) Grua Florestal 

(  ) Guindastes 

(  ) Guindauto 

(  ) Ponte Rolante e Talha  

(  ) Ponte Rolante (Gabinada) 

(  ) Ponte Rolante com Tenaz 

(  ) Ponte Pórtico 

(  ) Mini Carregadeira (Bobcat) 

(  ) Motoniveladora 

(  ) Movimentação de Carga Naval  

(  ) Perfuratriz 

(  ) Poliguindaste 

(  ) Rebocador Industrial 

(  ) Retro-Escavadeira 

(  ) Trator 

 

NR 12 – Máquinas e Equipamentos - (Necessita ART 

ou TRT) 

(  ) Básico em Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos 

(  ) Gestão na Implantação de Segurança em Máquinas 

(  ) Bate Estaca 

(  ) Brochadeira 

(  ) Calandra e Dobradeira 

(  ) Cesta Aérea 

(  ) Cesto Suspenso 

(  ) Centro de Usinagem 

(  ) Chanfradoras 

(  ) Cortador de Grama 

(  ) Eletroerosão 

(  ) Fresadora 

(  ) Forja 

(  ) Fornos Industriais 

(  ) Furadeira de Bancada 

(  ) Injetoras 

(  ) Mandrilhadora 

(  ) Lapidadoras 

(  ) Máquinas de Jateamento 

(  ) Máquina de Corte Plasma / Oxicorte CNC  

(  ) Máquinas e Implementos Agrícolas e Florestais  

(  ) Máquinas Laser 

(  ) Máquinas para Panificação e Confeitaria 

(  ) Máquinas para Açougue e Mercearia 

(  ) Máquinas para Fabricação de Calçados e Afins 

(  ) Misturador/Cilindro 

(  ) Motosserra, Motopoda, Motofuro, Motodisco 

(  ) Prensas e Similares  

(  ) Robô de Solda 

(  ) Roçadeira 

NR-22 - Segurança e Saúde Ocupacional na 

Mineração 

(  ) Admissional 

(  ) CIPAMIN - Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes na Mineração 

 

NR 23- Proteção Contra Incêndios 

RT 14 – TPCI (Treinamento de Prevenção e Combate 

à Incêndio) 

(  ) Prevenção e Combate a Incêndio 

(  ) Primeiros Socorros 

 

NBR 14276 - Brigada de Incêndio  

(  ) Primeiros Socorros 

Prevenção e Combate a Incêndio 

(  ) Fundamental  

(  ) Básico 

(  ) Intermediário 

(  ) Avançado  

Módulos Complementares 

(  ) Emergências Químicas e Tecnológicas 

(  ) Resgate de Vítima em Altura 

(  ) Resgate de Vítima em Espaços Confinados,  

(  ) Proteção Respiratória 

(  ) Sistema de Controle de Incidentes 

 

NR 25 – Resíduos Industriais 

(  ) Resíduos Industriais 

 

NR 26 - Sinalização de Segurança 

(  ) Sinalização de Segurança 

 

NR 29 - Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 

(  ) CPATP - Comissão de Prevenção de Acidentes no 

Trabalho Portuário 

 

NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração 

Florestal e Aquicultura 

(  ) CIPATR – Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho Rural 

(  ) Colheitadeira 

(  ) Trator Agrícola 

(  ) Atividades com Defensivos Agrícolas / Agrotóxicos 

 

NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 

de Saúde 

(  ) Básico em Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde 

 

NR 33- Espaços Confinados 

(  ) Trabalhador Autorizado / Vigia  

(  ) Supervisor de Espaços Confinados   

(  ) Áreas Classificadas  e Atmosferas Explosivas 

 

NR 34- Industria Construção Naval - (Necessita ART 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-22.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-22.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-26.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-26.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-26.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-29.pdf
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(  ) Serra Fita 

(  ) Serra Mecânica 

(  ) Torno Mecânico Horizontal 

(  ) Torno Mecânico Vertical 

(  ) Torno Automático/Revolver 

(  ) Torno CNC 

(  ) Transportadores Contínuos de Materiais 

 

NR 13- Caldeiras, Vaso de Pressão e Tubulação - 

(Necessita ART) 

(  ) Operação de Caldeiras 

(  ) Operação de Unidades de Processo (Processos 

Industriais) 

 

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres 

(  ) Exposição Ocupacional ao Benzeno 

 

NR 17- Ergonomia 

(  ) Transporte Manual de Carga 

(  ) Trabalho em Teleatendimento / Telemarketing – 

Admissional 

(  ) Trabalho em Teleatendimento / Telemarketing – 

Reciclagem  

ou TRT) 

(  ) Trabalhados à Quente 

(  ) Trabalhos com Máquinas Rotativas Portáteis 

(  ) Trabalhos de Jateamento e Hidrojateamento 

(  ) Sinaleiro (Sinalização, Amarração e Movimentação 

de Cargas) 

 

NR 35- Trabalho em Altura 

(  ) Trabalho em Altura 

(  ) Supervisor de Trabalho em Altura 

 

NR 36- Segurança do Trabalho na Indústria de Abate 

e Processamento de Carnes 

(  ) Exposição a agentes biológicos 

(  ) Admissional 

(  ) Trabalhadores da limpeza e desinfecção – 

Admissional 

(  ) Reciclagem  

 

Assessoria/Consultoria em cursos e treinamentos de 

NRs 

(  ) Assessoria/Consultoria 

 

 

 

 

Marque a distância máxima de atendimento. 

 

A distância será calculada do município de origem do credenciado até o munícipio de desenvolvimento da atividade. 

 

(   ) 0 A 100 KM 

(   ) 101 A 160 KM 

(   ) 161 A 320 KM 

(   ) 321 A 480 KM 

(   ) Acima de 481 KM 

 

 

 

CURRÍCULO PROFISSIONAL PARA CREDENCIAMENTO 

 

Formação Acadêmica/Certificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrever Experiências/Proficiência em cada treinamento que se Inscreveu 

 

 

 

 

 

 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-15-atualizada-2019.pdf
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Experiências Profissionais: Empresa / Cargo / Período / Atividades Desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu,................................................................................................................(nome completo), declaro para os devidos fins 

serem verdadeiras as informações prestadas a cerca da existência de proficiência para realização dos serviços de 

consultoria e/ou instrutoria em cursos e treinamentos das Normas Regulamentadoras acima relacionados, sob pena de 

responsabilidade administrativa, civil e penal, comprometendo-me a manter tais documentos atualizados junto ao 

SESI/RS.  

 

 

 

Data: ........./........../......... 

 

........................................................................ 

Assinatura Representante Legal 

Carimbo Empresa 
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ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA. 

 

Ao Serviço Social da Indústria SESI/RS 

 

Venho, através deste, solicitar o credenciamento conforme Edital de Credenciamento nº 003/2019, para ministrar o(s) 

curso(s) e treinamento(s) conforme módulo(s) assinalado(s), bem como, apresento minhas qualificações profissionais. 

 

Se for Pessoa Física (Dados Cadastrais do Candidato) 

Nome:  

RG:  CPF: 

Formação:  Nº Reg. Cons. Classe: 

 

Informações Gerais 

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:   E-mail: 

Dados Bancários Banco:                                           Agência: Conta: 

 

 

 

NR 05  

(  ) CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  

 

NR 06  

(  ) EPI – Equipamentos de Proteção Individual  

 

NR 07  

(  ) Primeiros Socorros  

 

NR 10- Instalações e Serviços em Eletricidade  

(  ) Áreas Classificadas  e Atmosferas Explosivas 

Prevenção de Incêndio 

(  ) Formação e Reciclagem BÁSICO  

Primeiros Socorros 

(  ) Formação e Reciclagem BÁSICO   

(  ) Formação e Reciclagem Complementar SEP - Sistema 

Elétrico de Potência  

Riscos Elétricos - (Necessita ART ou TRT) 

(  ) Formação e Reciclagem BÁSICO   

(  ) Formação e Reciclagem Complementar SEP - Sistema 

Elétrico de Potência 

 

NR 11- Transporte, Movimentação, Armazenagem e 

Manuseio de Materiais 

(  ) Caçamba Basculante 

(  ) Caminhão Roll-on/off  

(  ) Carregadeira (Pá-Carregadeira)  

(  ) Escavadeira Hidráulica  

(  ) Empilhadeira Elétrica Tracionária,  Paleteira e 

Transpaleteira 

(  ) Empilhadeira de Grande Porte 

(  ) Empilhadeira Elétrica Retrátil 

(  ) Empilhadeira Frontal à Contra-Peso 

 

NR 18- Industria da Construção Civil 

(  ) Básico em segurança do trabalho 

(  ) Betoneira 

(  ) Compactador de Solo 

(  ) Placa Compactadora de Solo 

(  ) Martelete Rompedor 

(  ) Rolo Compactador 

(  ) Rolo de Pneu 

(  ) Serra Circular 

(  ) Acabadora/Alisadora de Concreto 

(  ) Vibroacabadora 

(  ) Plataforma de Trabalho Aéreo – PTA/PEMT 

(  ) Equipamentos de Guindar 

(  ) Sinaleiro / Amarração de Cargas 

(  ) Elevador de Obras  

(  ) Trabalhos a Quente 

 

NR 20- Inflamáveis e Combustíveis 

(  ) Iniciação sobre Inflamáveis e Combustíveis 

(  ) Básico 

(  ) Intermediário 

(  ) Avançado I - (Necessita ART ou TRT) 

(  ) Avançado II- (Necessita ART ou TRT) 

(  ) Específico - (Necessita ART ou TRT) 

 

NR-22 - Segurança e Saúde Ocupacional na 

Mineração 

(  ) Admissional 

(  ) CIPAMIN - Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes na Mineração 

 

NR 23- Proteção Contra Incêndios 

Copie e cole no espaço abaixo o endereço do vídeo da sua miniaula  

(Conforme item 7.1.3 deste Edital) 

 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-22.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-22.pdf
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(  ) Empilhadeira para Contêineres 

(  ) Empilhadeira Selecionadora de Pedidos 

(  ) Grua Florestal 

(  ) Guindastes 

(  ) Guindauto 

(  ) Ponte Rolante e Talha  

(  ) Ponte Rolante (Gabinada) 

(  ) Ponte Rolante com Tenaz 

(  ) Ponte Pórtico 

(  ) Mini Carregadeira (Bobcat) 

(  ) Motoniveladora 

(  ) Movimentação de Carga Naval  

(  ) Perfuratriz 

(  ) Poliguindaste 

(  ) Rebocador Industrial 

(  ) Retro-Escavadeira 

(  ) Trator 

 

NR 12 – Máquinas e Equipamentos - (Necessita ART 

ou TRT) 

(  ) Básico em Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos 

(  ) Gestão na Implantação de Segurança em Máquinas 

(  ) Bate Estaca 

(  ) Brochadeira 

(  ) Calandra e Dobradeira 

(  ) Cesta Aérea 

(  ) Cesto Suspenso 

(  ) Centro de Usinagem 

(  ) Chanfradoras 

(  ) Cortador de Grama 

(  ) Eletroerosão 

(  ) Fresadora 

(  ) Forja 

(  ) Fornos Industriais 

(  ) Furadeira de Bancada 

(  ) Injetoras 

(  ) Mandrilhadora 

(  ) Lapidadoras 

(  ) Máquinas de Jateamento 

(  ) Máquina de Corte Plasma / Oxicorte CNC  

(  ) Máquinas e Implementos Agrícolas e Florestais  

(  ) Máquinas Laser 

(  ) Máquinas para Panificação e Confeitaria 

(  ) Máquinas para Açougue e Mercearia 

(  ) Máquinas para Fabricação de Calçados e Afins 

(  ) Misturador/Cilindro 

(  ) Motosserra, Motopoda, Motofuro, Motodisco 

(  ) Prensas e Similares  

(  ) Robô de Solda 

(  ) Roçadeira 

(  ) Serra Fita 

(  ) Serra Mecânica 

(  ) Torno Mecânico Horizontal 

(  ) Torno Mecânico Vertical 

(  ) Torno Automático/Revolver 

(  ) Torno CNC 

(  ) Transportadores Contínuos de Materiais 

RT 14 – TPCI (Treinamento de Prevenção e Combate 

à Incêndio) 

(  ) Prevenção e Combate a Incêndio 

(  ) Primeiros Socorros 

 

NBR 14276 - Brigada de Incêndio  

(  ) Primeiros Socorros 

Prevenção e Combate a Incêndio 

(  ) Fundamental  

(  ) Básico 

(  ) Intermediário 

(  ) Avançado  

Módulos Complementares 

(  ) Emergências Químicas e Tecnológicas 

(  ) Resgate de Vítima em Altura 

(  ) Resgate de Vítima em Espaços Confinados,  

(  ) Proteção Respiratória 

(  ) Sistema de Controle de Incidentes 

 

NR 25 – Resíduos Industriais 

(  ) Resíduos Industriais 

 

NR 26 - Sinalização de Segurança 

(  ) Sinalização de Segurança 

 

NR 29 - Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 

(  ) CPATP - Comissão de Prevenção de Acidentes no 

Trabalho Portuário 

 

NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração 

Florestal e Aquicultura 

(  ) CIPATR – Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho Rural 

(  ) Colheitadeira 

(  ) Trator Agrícola 

(  ) Atividades com Defensivos Agrícolas / Agrotóxicos 

 

NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 

de Saúde 

(  ) Básico em Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde 

 

NR 33- Espaços Confinados 

(  ) Trabalhador Autorizado / Vigia  

(  ) Supervisor de Espaços Confinados   

(  ) Áreas Classificadas  e Atmosferas Explosivas 

 

NR 34- Industria Construção Naval - (Necessita ART 

ou TRT) 

(  ) Trabalhados à Quente 

(  ) Trabalhos com Máquinas Rotativas Portáteis 

(  ) Trabalhos de Jateamento e Hidrojateamento 

(  ) Sinaleiro (Sinalização, Amarração e Movimentação 

de Cargas) 

 

NR 35- Trabalho em Altura 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-26.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-26.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-26.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-29.pdf
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NR 13- Caldeiras, Vaso de Pressão e Tubulação - 

(Necessita ART) 

(  ) Operação de Caldeiras 

(  ) Operação de Unidades de Processo (Processos 

Industriais) 

 

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres 

(  ) Exposição Ocupacional ao Benzeno 

 

NR 17- Ergonomia 

(  ) Transporte Manual de Carga 

(  ) Trabalho em Teleatendimento / Telemarketing – 

Admissional 

(  ) Trabalho em Teleatendimento / Telemarketing – 

Reciclagem  

(  ) Trabalho em Altura 

(  ) Supervisor de Trabalho em Altura 

 

NR 36- Segurança do Trabalho na Indústria de Abate 

e Processamento de Carnes 

(  ) Exposição a agentes biológicos 

(  ) Admissional 

(  ) Trabalhadores da limpeza e desinfecção – 

Admissional 

(  ) Reciclagem  

 

Assessoria/Consultoria em cursos e treinamentos de 

NRs 

(  ) Assessoria/Consultoria 

 

   

 

 

Marque a distância máxima de atendimento. 

 

A distância será calculada do município de origem do credenciado até o munícipio de desenvolvimento da atividade 

 

(   ) 0 A 100 KM 

(   ) 101 A 160 KM 

(   ) 161 A 320 KM 

(   ) 321 A 480 KM 

(   ) Acima de 481 KM 

 

 

 

CURRÍCULO PROFISSIONAL PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Formação Acadêmica/Certificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrever Experiências/Proficiência em cada treinamento que se Inscreveu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-15-atualizada-2019.pdf
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Experiências Profissionais: Empresa / Cargo / Período / Atividades Desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, ................................................................................................................(nome completo), declaro para os devidos 

fins serem verdadeiras as informações prestadas a cerca da existência de proficiência para realização dos serviços de 

consultoria e/ou instrutoria em cursos e treinamentos das Normas Regulamentadoras acima relacionados, sob pena de 

responsabilidade administrativa, civil e penal, comprometendo-me a manter tais documentos atualizados junto ao 

SESI/RS.  

 

 

 

Data: ........./........../......... 

 

........................................................................ 

Assinatura Representante Legal 

Carimbo Empresa 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO ESPECIAL 

 

 
 
Prezados Senhores, 
 
A Pessoa Física/Jurídica abaixo qualificada, declara na presente data que:  
 

a) Recebeu e estudou todos os documentos inerentes ao presente edital de credenciamento nº 
003-2019 e, tomado conhecimento integral de seu teor, se sujeita às disposições nele 
contidas e a elas, desde já, se submete; 
 

b) Não está suspensa de licitar ou de contratar com o SESI/RS, bem como, com as demais 
entidades integrantes do Sistema FIERGS; 

 

c) Na composição societária não existe participação de diretores, conselheiros, empregados 
e/ou estagiários das Entidades que integram o Sistema FIERGS; 

 

d) Está ciente que o presente Edital de Credenciamento não significa obrigatoriedade do 
SESI/RS em solicitar a prestação de serviço;  

 

e) Está ciente e aceita que o SESI/RS, poderá a qualquer tempo, solicitar a comprovação 
documental de toda e qualquer informação prestada a esta instituição; 

 

f) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
 

g)  Não ser ex-funcionários do SESI/RS, desligados em um período inferior a 01 (um) ano. 
 

h)  Não ser ex-funcionários do SESI/RS, na condição que inflija o item 03 letra h do edital. 

 

i) Compromete-se com a veracidade das informações as quais damos fé, sob as penas da Lei. 
 

j) Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 
 
 

Porto Alegre, ....... de ............... de 20..... 

 

 

Razão Social (PJ) ou nome completo (PF): 

CNPJ / CPF:  

 

 
........................................................................ 
Assinatura Representante Legal / Credenciado 

Carimbo (se PJ) 
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ANEXO VI – TERMO DE REESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

  Eu,................................................................................................, formação ..........................................., CPF 

nº .................................. e Registro no Conselho nº .....................,  venho por meio deste informar que sou o responsável 

técnico para emissão de ART ou TRT quando da prestação dos serviços para o SESI/RS em nome do 

profissional..............................................................................., CPF nº........... ........................... . 

 

Informações adicionais:  

E-mail:  

Telefone: (  )  

 

Porto Alegre, ....... de ............... de 20..... 

 

    ...........................................................                       ................................................................. 

      Assinatura do Responsável Técnico                   Assinatura Credenciado 
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ANEXO VII– TERMO DE REEMBOLSO 

 

 

Razão Social (PJ) ou nome completo (PF): 

CNPJ / CPF:  

 
  Vimos através deste, solicitar reembolso das taxas pagas ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul e/ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais no valor de R$ 
..........(valor por escrito), conforme item  9.3 do edital de credenciamento nº003/2019.  
 

O CREDENCIADO deverá realizar o pagamento da taxa de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica 

(TRT) e solicitar ao SESI/RS o reembolso do valor encaminhando os 

comprovantes: Termo de Reembolso ANEXO VI devidamente preenchido e 

assinado, boleto bancário e recibo de pagamento, juntamente com a nota 

fiscal de prestação do serviço do referido mês. Não serão aceitos 

documentos para reembolso separadamente a apresentação da nota fiscal 

do serviço realizado.   
 
  Os comprovantes em anexo referem-se às atividades de consultoria/instrutoria realizadas para 
a(s) empresa(s) descritas a seguir:  

Empresa:   Curso realizado:                                                          Data: 

Empresa:   Curso realizado:                                                          Data: 

 
 
  Conforme item 10 do edital de credenciamento nº 003/2019, o SESI/RS compromete-se em:  

 

Assumir os custos de reembolso para o CREDENCIADO, pertinentes à 

emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de 

Responsabilidade Técnica (TRT), conforme especificado no item 9.3 e 

encaminhado para o SESI/RS os documentos comprobatórios e Termo de 

Reembolso ANEXO VI.  

 
Abaixo, dados bancários para o ressarcimento:  
Banco:  
Agência:  
Conta Corrente:  

 

 

 

 

Porto Alegre, ....... de ............... de 20..... 

 
........................................................................ 

Assinatura Representante Legal / Credenciado 
Carimbo (se PJ) 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

Prezado Credenciado, 

 

Temos a satisfação de poder contar com a sua participação em nossa rede credenciada. Este manual do 

credenciado em cursos de Normas Regulamentadoras foi elaborado no intuito de disponibilizar informações 

adicionais sobre o processo de credenciamento que o profissional credenciado deverá cumprir quando estiver 

prestando serviço e representando o SESI/RS. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Equipe Rede de Credenciamento – GESST/GEAO 

SESI/RS - Serviço Social da Indústria 
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2. REQUISITOS BÁSICOS PARA ATUAÇÃO JUNTO AO SESI/RS 
 

 
Este documento reúne informações sobre sistema a ser utilizado pelo credenciado, bem como as expectativas do 

SESI/RS em relação aos seus prestadores de serviços, a forma como interagem com os clientes e o modo como 

representam a Instituição perante o mercado. 

O SESI/RS valoriza a reflexão ética e espera que seus prestadores de serviço pautem suas ações pelos valores 

essenciais contidos neste documento. 

2.1 EXPECTATIVA QUANTO À REPRESENTAÇÃO E POSTURA COMO CREDENCIADO DO SESI/RS 

 

a) Mantenha uma relação de cordialidade e respeito para com os profissionais do SESI/RS e de clientes 

evitando emitir opiniões pessoais sobre o desempenho e a qualificação técnica dos mesmos perante o 

público interno e externo. 

b) Utilize-se dos contatos decorrentes da prestação de serviço demandado pelo SESI/RS somente para 

disponibilizar os produtos e serviços do CONTRATANTE. 

c) Não use, produza ou comercialize, sem autorização expressa do CONTRATANTE, para fins particulares, 

tecnologias, metodologias e outras informações desenvolvidas ou obtidas pelo SESI/RS. 

d) Não cobre honorários complementares dos clientes quando o serviço é desenvolvido pelo SESI/RS. 

e) Não entregue materiais promocionais, divulguem o nome da pessoa jurídica ou física nos materiais 

didáticos e/ou divulguem produtos que concorram com os do SESI/RS. 

f) Não pressione, incite ou desabone, seja por qualquer motivo, os clientes ou parceiros do SESI/RS. 

g) Zele pela reputação da Instituição SESI/RS, evitando críticas públicas em fóruns inadequados quanto à sua 

atuação e às suas políticas internas. Os questionamentos e opiniões quanto a estes aspectos devem ser 

apresentados aos gestores e/ou técnicos da Instituição, contribuindo desta forma para seu crescimento. 

h) Evite manifestar opiniões críticas negativas relacionadas às práticas e políticas da empresa cliente do 

SESI/RS. Estas deverão igualmente ser mencionadas apenas com os gestores e/ou técnicos do SESI/RS, 

que por sua vez analisarão sua pertinência e definirão o seu melhor encaminhamento, se for o caso. 

i) Contribua com a harmonia das parcerias feitas pelo SESI/RS, mantendo uma atitude conciliadora e não 

provocando atritos entre entidades parceiras, clientes e demais envolvidos. 

j) Mantenha absoluto sigilo sobre dados e particularidades dos clientes atendidos em nome SESI/RS.  

k) Transfira a outros profissionais todas as informações sobre os trabalhos e os clientes sempre que o 

SESI/RS assim indicar. 

l) Não critique ou corrija o trabalho de outro profissional junto ao cliente. Quando parecer importante 

questionar o trabalho que foi realizado, as questões devem ser apresentadas para o SESI/RS, que avaliará a 

necessidade de refazer ou redirecionar o trabalho feito. 
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m) Use postura adequada (linguagem, pontualidade e trajes) quando da realização dos serviços, utilizando 

bom senso e levando sempre em conta o tipo de trabalho que irá executar e o público que estará em 

contato. É imprescindível uma postura adequada perante o cliente. 

n) Atue em consonância com o Código de Ética do Sistema FIERGS, disponibilizado no Portal de Compras. 

o) Comunique ao SESI/RS a existência de impedimento ou incompatibilidade para a prestação do serviço, 

imediatamente ao fato, a fim de que este possa substituí-lo sem prejuízo ao cliente. 

p) Comunique ao SESI/RS sempre que algum cliente, já atendido anteriormente via SESI, entrar em contato 

direto com o prestador de serviço para a contratação de uma nova atividade. 

 

2.2 EXPECTATIVA QUANTO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

 

q) Responsabilize-se pelo fiel cumprimento dos serviços, obedecendo ao cronograma e carga horária.  

r) Verifique antecipadamente com a equipe técnica do SESI/RS, informações sobre as especificações de cada 

cliente, principalmente com relação às regras de acesso na empresa, cadastros e necessidade de integração.  

s) Compareça com antecedência ao local da prestação do serviço, evitando atrasos, visando à organização da 

prestação do serviço.  

t) Realize toda e qualquer combinação relacionada à prestação do serviço ao qual o credenciado esteja 

atuando, bem como alterações, ajustes de cronograma e metodologia, somente com anuência do SESI/RS. 

u) Aceite somente trabalhos quando reconhecerem que seus conhecimentos e recursos técnicos são 

suficientes para executá-lo, e ainda quando disponham de tempo para bem conduzi-lo. 

v) Empenhe-se em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, acompanhando o crescimento da Instituição. 

w) Participe integralmente dos treinamentos ou atividades solicitadas pelo SESI/RS, se houver, a fim de se 

adequar à metodologia e como forma de aproveitar as oportunidades de crescimento disponibilizadas. 

x) Disponha de recursos de mídia (notebook, modem, pen drive, entre outros) e materiais, quando necessário, 

para a execução do serviço.  

y) Solicite acompanhamento técnico do SESI/RS quando o trabalho assim o requerer. 

z) Devolva os materiais/equipamentos, quando fornecidos pelo SESI/RS para uso em suas atividades, nas 

mesmas condições de recebimento, comunicando eventuais problemas. 

aa) Aponte ao grupo técnico do SESI/RS falhas, incorreções ou necessidade de modificações ou adaptações 

nas metodologias/atividades que irá desempenhar.  

3. MANUAL PORTAL DOCENTE 
 

Esse capítulo tem por objetivo, orientar o credenciado referente aos lançamentos de frequência, notas e planos 

de aula dos alunos no portal docente do Sistema de Gestão Educacional do SESI/RS. 
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MANUAL PORTALDOCENTE 

 

 

3.1   ACESSO AO PORTAL DOCENTE 
 

O credenciado deverá acessar o portal www.portadocente.fiergs.org.br a partir do navegador Google Chrome e 

informar seu usuário e senha: 
 

 
 

 

O usuário será o CPF do credenciado a senha será 123456. Após primeiro acesso, a senha será expirada e será 

necessário criar uma nova senha, conforme abaixo:  

 

http://www.portadocente.fiergs.org.br/
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Após alterar a senha, clicar em concluir. 

 

 
 

Ao realizar login no sistema o credenciado irá visualizar alguns menus de acesso: 

 

 
Primeiramente, verificar no menu “Ambiente”, no canto superior direito da tela, a filial e o nível de ensino: 
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Para alterar a filial, clicar em “Filial” e selecionar a unidade, conforme exemplo abaixo: 
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IMPORTANTE: A unidade do SESI deverá informar ao credenciado qual a filial que foi aberta a turma. Caso 

o credenciado não tenha acesso a filial, entrar em contato com o Suporte SGE pelo telefone (51)3347.8787 

ramal 2222 solicitando acesso. 
 

3.2 DIÁRIO DE CLASSE  
 

Após acesso ao portal, o credenciado deverá acessar o menu “Educacional”: 
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Na opção “Diário de Classe” o credenciado irá visualizar as informações de cada uma de suas turmas da filial 

selecionada. 

 

 
 

AVISO: Sempre selecionar uma turma para realizar alguma ação no Diário de Classe. 

Para visualizar os alunos, registrar as frequências, lançar notas, ocorrências e descrever cada uma das aulas no 

plano de aula, o credenciado no primeiro momento, deve selecionar a turma e após clicar na aba a qual deseja 

realizar os lançamentos: 
 

 
 

3.2.1  ALUNOS 
 

Para visualizar os alunos matriculados na turma, clicar na aba “Alunos”: 
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3.2.2  LANÇAMENTOS DA FREQUÊNCIA 
 

Ao clicar na turma e no menu “Frequência”, o credenciado poderá registrar a falta de um ou mais alunos. 

Primeiramente selecionar a Etapa: 1 – Total de Faltas e após selecionar o período para registrar a frequência: 

 
 

 
 

Ao marcar a opção “aulas geminadas”, e dar falta para o aluno em um período, automaticamente, o sistema 

computará as faltas para os demais períodos daquele dia. 
 

 
  

 

Os alunos que estiveram presentes não recebem nenhum lançamento nesta etapa, ao salvar o sistema fará o 

registro das referidas presenças. 

Após inserir os registros o credenciado deverá lançar o número de aulas dadas clicando no ícone  que irá 

preencher o número de aulas de acordo com a turma e em seguida salvar.  
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3.2.3 LANÇAMENTOS DAS NOTAS DOS ALUNOS  
 

Para lançar a nota dos alunos, o credenciado deve acessar o menu “Notas/faltas etapa”, conforme a seguir: 

Aviso: O curso de NR05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes não possui lançamento de 

avaliação/nota, somente lançamento de falta na etapa “frequência”. 

 

 
 

 

Selecionar a etapa de notas 1 – Resultado Final e clicar em Selecionar:  
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Ao selecionar, aparecerá a listagem dos alunos para inserção das notas: 

 

 
 

Inserir as notas de 0 a 10 (zero a dez) de acordo com a avaliação realizada pelo aluno.  

 

AVISO: Não atribuir nota 0 (zero) ao aluno que não realizar a avaliação, nestes casos o campo fica em branco. 
 

 
 

 

Após realizar os lançamentos, clicar em Salvar. 

3.2.4 LANÇAMENTOS PLANOS DE AULA  
 

Nesta etapa, o credenciado visualiza todos os períodos/aulas que foram cadastrados para a turma. Esse processo 

leva em consideração a carga horária prevista e os dias da semana em que ocorrerão as aulas. 

O credenciado deve clicar no menu “Plano de Aula” informar o período da turma e clicar em selecionar. 
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O credenciado deverá lançar os conteúdos realizados de acordo com o dia, período/aula clicando em editar. 

O conteúdo deve ser inserido somente na aba “Conteúdo Realizado” e após salvar. 

 

 
 

 

Esse processo dever ser realizado em todos os períodos gerados para a turma. 
 

 
 

 

 



 

58 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACOMPANHAMENTO DO CREDENCIADO  
 

                  

A execução contratual dos serviços será acompanhada e monitorada pela unidade a quem compete à gestão do 

presente contrato, considerando:  

 

a) O responsável pelo acompanhamento anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 

serviços, em relatório específico, determinando o que for necessário à melhoria do desempenho observado.  

b) O SESI/RS poderá convocar o credenciado para alinhamentos prévios e/ou capacitações, necessárias à 

execução dos serviços.  

c) Em caso de descumprimento das disposições deste Edital o credenciado será notificado, conforme 

procedimento de pós-compras da área de Suprimentos do Sistema FIERGS, podendo ser descredenciado 

conforme item 12 do Edital.  

 

5. GRAVAÇÃO E ENVIO DE MINIAULA EM VÍDEO PARA CREDENCIAMENTO 
 

 

5.1 COMO POSTAR VÍDEOS NO YOUTUBE PELO COMPUTADOR 
 

5.1.1 Entre no site do YouTube, clique no ícone da câmera e depois, em Enviar vídeo; 

 

5.1.2 Na tela seguinte, clique no ícone circundado em vermelho para selecionar o vídeo; 

Dúvidas ou problemas no acesso ao portal entrar em contato com: 

Suporte SGE - (51)3347.8787 ramal 2222  

Ou através do e-mail: sge.sesi@SESI/RS.org.br 
 

https://www.youtube.com/
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5.1.3 O YouTube abrirá uma nova janela e começará a carregar seu vídeo. Em Informações Básicas, você deve 

definir o nome, descrição e regras de privacidade do vídeo (se público, não listado, privado ou programado). 

Você também pode definir uma miniatura de capa nesta aba; 

 

5.1.4 O candidato deverá colocar o seu nome completo no campo “Título” e no campo “Descrição” digitar o 

assunto da aula gravada.  

https://tecnoblog.net/sobre/privacidade/
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5.1.5  No campo “Público” o candidato definirá as regras de privacidade, selecionando “Não listado” desta forma o 

vídeo não ficará disponível para o mundo, apenas para quem receber o link. 

 

5.1.6 Feitos todos os ajustes, clique em Publicar. 

 

5.1.7 Na sequência, será gerado automaticamente um endereço eletrônico. 
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5.1.8 Copie o link gerado e cole no campo demonstrado na imagem abaixo, referente ao documento ANEXO III 

do edital de credenciamento, que faz parte da documentação necessária para o credenciamento do candidato. 

 

E pronto, seu vídeo já está postado no YouTube!!! 

 

6 COMO POSTAR VÍDEOS NO YOUTUBE PELO CELULAR 
 

6.1 Abra o YouTube e clique no ícone da câmera. 
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6.2 O app lhe dará as opções para gravar um vídeo e transmitir ao vivo, mas logo abaixo exibirá sua galeria de 

vídeos. Clique no vídeo que deseja postar no YouTube; 

 

6.3 Na sequência, o YouTube pedirá um Título (nome completo do credenciado), uma descrição (assunto 

abordado), nas opções de privacidade selecionar “Não listado”. Feitos todos os ajustes, clique na seta na parte 

superior direita para publicar. 
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6.4 Copie o endereço eletrônico do vídeo e cole no campo demonstrado na imagem abaixo, referente ao ANEXO 

III do edital de credenciamento, que faz parte da documentação necessária para o credenciamento do candidato. 

 

E pronto, seu vídeo já está postado no YouTube!!! 
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ANEXO IX  

Modelo de Contrato Prestação de Serviço – Pessoa Jurídica 

 

MODALIDADE XXXXXXXXXX 

CONTRATO Nº XXXXX 

 

 

Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO 

REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL – SESI/RS, estabelecido na Av. Assis Brasil nº 8787, bairro 
Sarandi, em Porto Alegre, RS, inscrito no CNPJ nº 03.775.159/0001-76, neste ato representado por 

seu  XXXXXXXXXXXXXX, denominado CONTRATANTE, e a sociedade empresária/empresa 

individual XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na 
XXXXXXXXXX, nº XXXXXXX, bairro XXXXXXXXXX, em XXXXXXXXXXXXX, RS, representada 
neste ato pelo Representante Legal, XXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, 

denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:  

 

TÍTULO I 

DO OBJETO 

 

PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço pela CONTRATADA, de 
serviços PARA INSTRUTORIA E CONSULTORIA EM NORMAS REGULAMENTADORA DO 

SESI/RS, na área de atuação XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme demandas do CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Único - Os serviços serão executados de acordo com o escopo previsto no plano de 
trabalho apresentado ao credenciado, quando do início da execução das atividades deste contrato. 
 

SEGUNDA - Qualquer atividade não prevista no presente instrumento, e que esteja vinculada ao seu 
objeto, fica sujeita à celebração de um novo contrato ou termo aditivo. 
 

Parágrafo Único – Quando a alteração tratar de acréscimo ou supressão do objeto do presente 
instrumento deverá ser respeitado o limite estabelecido nos art. 30 do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI. Eventuais prestações de parte da CONTRATADA, por seus representantes ou 
prepostos, sem instrumentação normativa superveniente, constituem mera liberalidade espontânea, 

sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE. 
 

TÍTULO II 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

TERCEIRA – Competirá a CONTRATADA: 
 

a) Cumprir todas as obrigações relacionadas no Edital de Credenciamento XXXXXXXXXXXXX, 
e seus anexos; 

b) Responsabilizar-se em caráter exclusivo pela execução dos serviços objeto do presente 
contrato;  

c) Responder por todas as despesas necessárias à realização do objeto contratado, ficando 

desde já excluída qualquer responsabilidade solidária ou subsidiaria do CONTRATANTE, por 

eventuais inadimplementos, ilícitos e/ou autuações que a CONTRATADA der causa; 

d) Atuar em conformidade com as normas operacionais do CONTRATANTE, zelando pelas 
suas instalações, bem como atender suas solicitações, quando em serviço nas dependências 

do CONTRATANTE;  
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e) Adotar todas as medidas preventivas à ocorrência de acidentes pessoais e destinadas a 
preservar a vida e a integridade física de todas as pessoas envolvidas na execução dos 
serviços objeto deste contrato; 

f) Comparecer ao loca de prestação de serviço, devidamente qualificado e identificado por 
crachá, provendo todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços; 

g) Fazer com que seus empregados e ou prepostos comparecerem ao loca de prestação de 
serviço, devidamente qualificados, provendo-os dos equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços;  

h) Atender imediata solicitação do CONTRATANTE, retirando e substituindo no prazo máximo 

de 24 horas, após a notificação, o empregado da CONTRATADA cuja atuação, permanência 
ou comportamento, no seu entendimento, sejam julgados prejudiciais, inadequados ou 
inconvenientes; 

i) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados durante a execução dos 
serviços; 

j) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela lei e solicitadas na 
licitação; 

k) Obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança implementados 

nas dependências do CONTRATANTE, quando em serviço nas suas dependências; 
l) Arcar com todas as despesas necessárias à execução dos serviços ora contratados; 

m) Assumir o polo passivo de quaisquer demandas judiciais propostas contra o CONTRATANTE 

ou autos de infração, decorrentes do objeto previsto na cláusula PRIMEIRA desse 
instrumento contratual, bem como, assumir integralmente o pagamento de eventual 

condenação e demais despesas processuais incidentes. Para tanto, a CONTRATADA tentará 

obter, por sua conta, a exclusão do CONTRATANTE do polo passivo da referida demanda, 
seja por meio de acordo com o reclamante, ou por decisão judicial. 

 

Parágrafo Único - Caso o CONTRATANTE não seja excluído do polo passivo das referidas 

demandas judiciais, e decorrentes de acidentes do trabalho, ficará o CONTRATANTE autorizado a 

reter valores sobre todas as quantias devidas a CONTRATADA, sem prejuízo das demais 
obrigações assumidas, servindo as quantias retidas como garantia de reembolso das indenizações a 

que o CONTRATANTE vier eventualmente a ser condenado, bem como, de todas as despesas 
necessárias para sua defesa em juízo. 
 

QUARTA – Competirá ao CONTRATANTE: 
 

a) Fornecer a CONTRATADA as informações necessárias para execução dos serviços objeto 
do presente contrato; 

b) Facilitar o acesso do profissional contratado  no local de prestação do serviço para realização 
das atividades previstas;  

c) Solicitar a CONTRATADA, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 
andamento dos serviços;  

d) Comunicar expressamente a CONTRATADA, a ocorrência de qualquer irregularidade, falta 
disciplinar, manifesta ineficiência ou comportamento incompatível com o serviço, a fim de 
que, apurada a procedência, sejam tomadas as devidas providências; 

e) Acompanhar o recebimento definitivo da execução do objeto, atestando no documento fiscal 

o cumprimento das obrigações da CONTRATADA; 
f) Efetuar o pagamento devido, na forma e condições previstas neste instrumento. 

 

Parágrafo Único - A execução contratual dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela 

UNIDADE SOLICITANTE, a quem compete à gestão do presente contrato. O representante do 

CONTRATANTE anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em 
registro próprio, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos 
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observados, bem como atestará o recebimento dos serviços ou os rejeitará, no todo ou parcialmente, 
quando evidenciada a execução com vícios, inclusive quando a execução esteja em desacordo com 
o presente contrato. 
 

TÍTULO III 

DOS ASPECTOS FINANCEIROS 

 

QUINTA – O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto do 

presente instrumento os valores/hora previstos no ANEXO II –TABELA DE VALORES, do Edital de 

Credenciamento XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

Parágrafo Único - O preço avençado compreende todos os custos com mão de obra, seguros e 
encargos previdenciários e quaisquer outros encargos de natureza fiscal e parafiscal, lucros e outras 
despesas diretas ou indiretas indispensáveis à execução dos serviços que constituem o objeto deste 
contrato, observadas as normas relativas à retenção tributária e as que impliquem elisão da 

responsabilidade solidária do CONTRATANTE, bem como inclusos nos preços o deslocamento, 

estadia e alimentação de pessoal da CONTRATADA. 

 

SEXTA – O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s) conforme a medição dos serviços, mediante a 

apresentação pela CONTRATADA de documento fiscal competente e do Pedido de Compras, em 

até 21 (vinte e um) dias, contados do recebimento e aceite pelo CONTRATANTE. A efetivação do 

pagamento se dará, mediante depósito na conta corrente da CONTRATADA, sendo que a referida 
conta deverá ser previamente informada no corpo do documento fiscal. 
 

SÉTIMA – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar a CONTRATADA os valores 
correspondentes a multas ou indenização devidas, nos termos deste contrato. Sendo o valor a pagar 

insuficiente para cobrir o valor da multa/indenizações, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
 
 
 
 

TÍTULO IV 

DAS MULTAS E PENALIDADES 

 

OITAVA - A recusa injustificada do(a) CONTRATADO(A) em assinar o termo contratual, acarretará 
no  cancelamento do sua solicitação de credenciamento. 
 

NONA - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento, poderá o CONTRATANTE, 

garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
b) Multa de: 

b.1) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor contratado em caso de atraso 

ou falha na execução do objeto, ou quando não houver aceitação pelo 

CONTRATANTE da justificativa de atraso na entrega do serviço, limitada a incidência 

a 9% (nove inteiros por cento). Após o trigésimo dia, e a critério do CONTRATANTE, 

poderá ocorrer a não aceitação do mesmo, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da resolução unilateral da 

avença; 

b.2) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 

inexecução total do contrato, ou no caso de reincidência, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula contratual, após devidamente notificada, ensejando, a critério do 

CONTRATANTE, a resolução unilateral da avença; 
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c) Suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 

DÉCIMA - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 

aceito pelo CONTRATANTE, em relação às situações supramencionadas, a CONTRATADA ficará 
isento das penalidades mencionadas. 
 

DÉCIMA PRIMEIRA - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, 

poderão ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados, ou recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados da comunicação oficial. 
 

DÉCIMA SEGUNDA - As multas estabelecidas são entendidas como independentes e cumulativas, 
sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, e serão aplicadas 
sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 

TÍTULO V 

DA RESPONSABILIDADE 

 

DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela eficiência dos 

serviços, bem como por danos causados ao CONTRATANTE, ou, a terceiros na execução deste 
contrato, inclusive por: acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, estando o 

CONTRATANTE isento de todas as reclamações ou demandas que possam surgir consequentes 
deste contrato. 
 

DÉCIMA QUARTA - As falhas, defeitos, erros ou qualquer irregularidade ou vícios imputáveis à 

CONTRATADA, serão corrigidos ou refeitos às suas expensas, sem ônus para a CONTRATANTE, 
sem que tal fato possa ser tomado por justificativa para qualquer modificação nos prazos acordados. 
 

DÉCIMA QUINTA – A CONTRATADA é responsável por todos os encargos fiscais, comerciais e 
previdenciários. 
 

DÉCIMA SEXTA - A CONTRATADA deverá apresentar diretamente ao CONTRATANTE, sempre 
que solicitada, cópias comprobatórias do adimplemento de todas as obrigações sociais, trabalhistas 
e previdenciárias relativamente dos empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto desse 

instrumento, nas dependências do CONTRATANTE, ainda que lotados transitoriamente, 
compreendendo, dentre outros, os comprovantes de recolhimentos previdenciários, guias de 
depósito do FGTS, folha de pagamento ou equivalente e documento comprobatório de fornecimento 

de vale transporte, sendo assegurado ao CONTRATANTE o direito de reter os pagamentos devidos 
por este contrato, na hipótese de inobservância desta determinação contratual e ou de obrigações 
legais. 
 
 
 

TÍTULO VI 

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

 

DÉCIMA SÉTIMA – É vedado a CONTRATADA negociar o presente contrato, no todo ou em parte, 
ou o título de crédito, ou fatura dele decorrente, sem expressa e formal anuência do 

CONTRATANTE. 
 

TÍTULO VII 

DA VIGÊNCIA E EXTINÇÃO CONTRATUAL 
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DÉCIMA OITAVA – O presente contrato vigorará pelo prazo de XX (XXXXXXXXXXX) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, e poderá ser renovado, de comum acordo, mediante 
celebração de Termo Aditivo, obedecendo ao limite estabelecido no parágrafo único do art. 26, do 

RLC do SESI. 
 

DÉCIMA NONA – O presente contrato se extinguirá pelo adimplemento das obrigações aqui 
ajustadas, ou pelo implemento de seu termo; podendo, no entanto, vir a ser (a) resilido, 
unilateralmente, a qualquer tempo e mediante inequívoca comunicação ao outro contraente, com no 
mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, sem qualquer ônus, ressalvada as obrigações contratuais a 
que se submeteram; ou (b) resolvido por inadimplemento de qualquer das cláusulas ou condições, 
respondendo o infrator pelas perdas e danos a que der causa, observado o disposto no art. 32 do 

RLC do SESI. 
 

VIGÉSIMA – Este contrato poderá ser resolvido, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, se o CONTRATADA: 
 

a) Negociar o presente contrato, ou subcontratar, parcial ou totalmente, sem prévia autorização 

do CONTRATANTE; 
b) Deixar de realizar os serviços, objeto deste contrato, retardar o seu andamento e/ou executá-

los em desconformidade com as diretrizes e orientações aqui previstas e aquelas emanadas do 

CONTRATANTE; 
c) Tiver decretada a sua falência. 

 

VIGÉSIMA PRIMEIRA - São motivos para resolução do contrato (rol meramente exemplificativo e 
não extintivo), portanto, a prática de condutas não expressamente especificadas neste parágrafo ou 
em qualquer outra cláusula deste contrato, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela 
sua prática, bem como não impedem o CONTRATANTE de resolver o contrato: 
 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratadas, acarretando prejuízos ao 

CONTRATANTE; 
c) Atraso injustificado na execução dos serviços, contrariando as disposições regradas neste 

instrumento; 
d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
e) Irregularidades que ensejam a extinção contratual; 
f) Ações no intuito de tumultuar a execução do contrato; 
g) Práticas de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o 

CONTRATANTE; 
h) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
i) Recusa injustificada em assinar o instrumento contratual. 

 
 

TÍTULO VIII 

VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA - O presente contrato vinculará não só os contraentes, como também seus 
sucessores a qualquer título, e somente poderá ser alterado ou modificado pela forma escrita sendo 
que, eventual tolerância de qualquer dos contraentes não produzirá novação, alteração ou renúncia 
de direitos nem constituirá precedente invocável para o descumprimento de qualquer das cláusulas 
ou condições aqui ajustadas, aplicando-se, no que couber, a legislação civil em vigor. 
 

 

TÍTULO IX 

DA RELAÇÃO JURÍDICA 
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VIGÉSIMA TERCEIRA – O presente contrato se regerá pelas normas de direito civil, ficando 
expressamente ajustado que a prestação de serviços aqui regulamentada, ainda que nas 

dependências do CONTRATANTE, não gera vínculo de emprego. O CONTRATANTE não 
responderá, portanto, por quaisquer obrigações sociais, de natureza trabalhista, previdenciária ou 
fiscal, ou por qualquer outra postulação fundada em suposta relação de emprego. Responderá ainda 
por todas as obrigações sociais, fiscais, parafiscais, trabalhistas, previdenciárias e sanitárias que 
incidam ou venham a incidir sobre este contrato, e sobre os serviços eventualmente contratados com 
terceiros, aí incluídas as relativas a acidentes de trabalho. 
 

§ 1º – Não obstante a distinção entre o presente contrato de prestação de serviço, dado o seu 

caráter autonômico, de natureza civil, e o contrato com vínculo empregatício, a CONTRATADA, na 
pessoa de seu representante legal, signatário, ou de seus eventuais representantes, substitutos e/ou 
sucessores, a qualquer título, fiel aos princípios da lealdade, probidade e da boa-fé, assume o 

compromisso de comunicar, de forma inequívoca e imediata, ao CONTRATANTE, a ocorrência de 
eventuais hipóteses geradoras de relação de emprego, a exemplo das alinhadas no art. 3º da CLT, 
com vistas, se for o caso, à denúncia e extinção do presente contrato, sendo, de qualquer modo, 
inaplicáveis as normas e condições de natureza trabalhista. 
 

§ 2º - A falta da comunicação de que trata o parágrafo primeiro supra, equivale à aceitação, pela 

CONTRATADA, da manutenção da natureza civil do contrato, sendo vedado postular, pela via 

judicial, vínculo de emprego com o CONTRATANTE. 

 

 

TÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

VIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATADA se compromete a assegurar a mais completa confidência e 
sigilo dos dados coletados de todo o material, documento e informações que tiver acesso ou 
conhecimento, zelando para que todas as informações a que tiver acesso em decorrência deste 
contrato sejam tratadas com absoluto sigilo e confidencialidade, devendo ser fornecidas, 

exclusivamente, ao CONTRATANTE ou a quem este expressamente autorizar. A extinção deste 

contrato não desonerará a CONTRATADA do sigilo profissional, que persistirá nos termos da 
legislação vigente, sob as penas da lei. 
 

VIGÉSIMA QUINTA - Todos os trabalhos, principais ou secundários, resultantes, direta ou 
indiretamente, dos serviços prestados, inclusive eventuais direitos de propriedade intelectual a eles 

relativos, serão exclusivamente do CONTRATANTE. 
 

VIGÉSIMA SEXTA – Todo e qualquer material de divulgação ou publicidade acerca desta 

contratação, deverá ter prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 

VIGÉSIMA SÉTIMA – Os casos omissos serão regulados pelas disposições do direito comum e 
pelos princípios gerais de direito, restando sublinhado, expressamente, pelos contraentes, que o 
presente contrato é de natureza civil, em face do que nenhum dos contraentes poderá invocar a 
aplicação de regras da legislação do trabalho, posto inocorrente, no presente contrato, vínculo dessa 
natureza. 
 

VIGÉSIMA OITAVA - A CONTRATADA fica obrigada a indenizar, regressivamente, eventuais 

prejuízos que o CONTRATANTE possa vir a sofrer em demanda decorrente dos atos e fatos de que 
trata o presente contrato, com ou sem denunciação da lide, nas situações em que a mesma tenha 
dado causa, direta ou indiretamente por si, seus representantes ou prepostos. 
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TÍTULO XI 

DO FORO 
 

VIGÉSIMA NONA – Os contraentes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre para conhecer de 
quaisquer questões que eventualmente se originarem do presente contrato, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

TÍTULO XII 

DA EFICÁCIA JURÍDICA 
 

TRIGÉSIMA – Estando, assim, de pleno e comum acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA 
firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas instrumentárias, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Porto Alegre, XX de XXXXXXXXXXXXX de XXXX. 
 

Pelo CONTRATANTE       Pela CONTRATADA 

 
XXXXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Gerencia de Segurança e saúde no trabalho           Representante Legal 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1) ________________________   2)________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 

 

 

 

 

ANEXO X 

Modelo de Contrato Prestação de Serviço – Pessoa Física 

MODALIDADE XXXXXXXXXX 

CONTRATO Nº XXXXX 

 

Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO 

REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL – SESI/RS, estabelecido na Av. Assis Brasil nº 8787, bairro 
Sarandi, em Porto Alegre, RS, inscrito no CNPJ nº 03.775.159/0001-76, neste ato representado por 

seu XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, denominado CONTRATANTE, e XXXXXXXXXXXX, 
residente na XXXXXXXXXX, nº XXXXXXX, bairro XXXXXXXXXX, em XXXXXXXXXXXXX, RS, 

inscrito(a) no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, denominado(a) CONTRATADO(A), firmam o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

TÍTULO I 
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DO OBJETO 

 

PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço pela CONTRATADA, de 
serviços PARA INSTRUTORIA E CONSULTORIA EM NORMAS REGULAMENTADORA DO SESI/RS, na 

área de atuação XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme demandas do CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Único - Os serviços serão executados de acordo com o escopo previsto no plano de 
trabalho apresentado ao credenciado, quando do início da execução das atividades deste contrato. 
 

SEGUNDA - Qualquer atividade não prevista no presente instrumento, e que esteja vinculada ao seu 
objeto, fica sujeita à celebração de um novo contrato ou termo aditivo. 
 

Parágrafo Único – Quando a alteração tratar de acréscimo ou supressão do objeto do presente 
instrumento deverá ser respeitado o limite estabelecido nos art. 30 do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI. Eventuais prestações de parte da CONTRATADA, sem instrumentação 
normativa superveniente, constituem mera liberalidade espontânea, sem quaisquer ônus para o 

CONTRATANTE. 
 

TÍTULO II 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

TERCEIRA – Competirá a CONTRATADA: 
 

a) Cumprir todas as obrigações relacionadas no Edital de Credenciamento XXXXXXXXXXXXX, 
e seus anexos; 

b) Responsabilizar-se em caráter exclusivo pela execução dos serviços objeto do presente 
contrato;  

c) Responder por todas as despesas necessárias à realização do objeto contratado, ficando 

desde já excluída qualquer responsabilidade solidária ou subsidiaria do CONTRATANTE, por 

eventuais inadimplementos, ilícitos e/ou autuações que a CONTRATADA der causa; 

d) Atuar em conformidade com as normas operacionais do CONTRATANTE, zelando pelas 
suas instalações, bem como atender suas solicitações, quando em serviço nas dependências 

do CONTRATANTE;  
e) Adotar todas as medidas preventivas à ocorrência de acidentes pessoais e destinadas a 

preservar a vida e a integridade física de todas as pessoas envolvidas na execução dos 
serviços objeto deste contrato; 

f) Comparecer ao local da prestação de serviço devidamente qualificado e identificado por 
crachá, provendo todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços; 

g) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados durante a execução dos 
serviços; 

h) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela lei e solicitadas na 
licitação; 

i) Obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança implementados 

nas dependências do CONTRATANTE, quando em serviço nas suas dependências; 
j) Arcar com todas as despesas necessárias à execução dos serviços ora contratados; 

k) Assumir o polo passivo de quaisquer demandas judiciais propostas contra o CONTRATANTE 

ou autos de infração, decorrentes do objeto previsto na cláusula PRIMEIRA desse 
instrumento contratual, bem como, assumir integralmente o pagamento de eventual 

condenação e demais despesas processuais incidentes. Para tanto, a CONTRATADA tentará 

obter, por sua conta, a exclusão do CONTRATANTE do polo passivo da referida demanda, 
seja por meio de acordo com o reclamante, ou por decisão judicial. 
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Parágrafo Único - Caso o CONTRATANTE não seja excluído do polo passivo das referidas 

demandas judiciais, e decorrentes de acidentes do trabalho, ficará o CONTRATANTE autorizado a 

reter valores sobre todas as quantias devidas a CONTRATADA, sem prejuízo das demais 
obrigações assumidas, servindo as quantias retidas como garantia de reembolso das indenizações a 

que o CONTRATANTE vier eventualmente a ser condenado, bem como, de todas as despesas 
necessárias para sua defesa em juízo. 
 

QUARTA – Competirá ao CONTRATANTE: 
 

a) Fornecer a CONTRATADA as informações necessárias para execução dos serviços objeto 
do presente contrato; 

b) Facilitar o acesso do profissional contratada nas suas dependências para realização das 
atividades previstas;  

c) Solicitar a CONTRATADA, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 
andamento dos serviços;  

d) Comunicar expressamente a CONTRATADA, a ocorrência de qualquer irregularidade, falta 
disciplinar, manifesta ineficiência ou comportamento incompatível com o serviço, a fim de 
que, apurada a procedência, sejam tomadas as devidas providências; 

e) Acompanhar o recebimento definitivo da execução do objeto, atestando no documento fiscal 

o cumprimento das obrigações da CONTRATADA; 
f) Efetuar o pagamento devido, na forma e condições previstas neste instrumento. 

 

Parágrafo Único - A execução contratual dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela 

UNIDADE SOLICITANTE, a quem compete à gestão do presente contrato. O representante do 

CONTRATANTE anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em 
registro próprio, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos 
observados, bem como atestará o recebimento dos serviços ou os rejeitará, no todo ou parcialmente, 
quando evidenciada a execução com vícios, inclusive quando a execução esteja em desacordo com 
o presente contrato. 
 
 

TÍTULO III 

DOS ASPECTOS FINANCEIROS 

 

QUINTA – O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto do 

presente instrumento os valores/hora previstos no ANEXO II –TABELA DE VALORES, do Edital de 

Credenciamento XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

Parágrafo Único - O preço avençado compreende todos os custos com mão de obra, seguros e 
encargos previdenciários e quaisquer outros encargos de natureza fiscal e parafiscal, lucros e outras 
despesas diretas ou indiretas indispensáveis à execução dos serviços que constituem o objeto deste 
contrato, observadas as normas relativas à retenção tributária e as que impliquem elisão da 

responsabilidade solidária do CONTRATANTE, bem como inclusos nos preços o deslocamento, 

estadia e alimentação de pessoal da CONTRATADA. 

 

SEXTA – O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s) mensalmente ou conforme a medição dos serviços, 

mediante a apresentação pelo CONTRATADO de documento fiscal competente, via folha de pagamento, 
todos os pagamentos registrados no período de 1º (primeiro) a 20 (vinte) do mês e liberados para 
pagamento, até o dia 20 (vinte), serão creditadas na conta corrente do prestador no último dia útil do mês. 
 

SÉTIMA – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar a CONTRATADA os valores 
correspondentes a multas ou indenização devidas, nos termos deste contrato. Sendo o valor a pagar 

insuficiente para cobrir o valor da multa/indenizações, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
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TÍTULO IV 

DAS MULTAS E PENALIDADES 

 

OITAVA - A recusa injustificada do(a) CONTRATADO(A) em assinar o termo contratual, acarretará 
no  cancelamento do sua solicitação de credenciamento. 
 

NONA - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento, poderá o CONTRATANTE, 

garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
b) Multa de: 

b.1) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor contratado em caso de atraso 

ou falha na execução do objeto, ou quando não houver aceitação pelo 

CONTRATANTE da justificativa de atraso na entrega do serviço, limitada a incidência 

a 9% (nove inteiros por cento). Após o trigésimo dia, e a critério do CONTRATANTE, 

poderá ocorrer a não aceitação do mesmo, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da resolução unilateral da 

avença; 

b.2) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 

inexecução total do contrato, ou no caso de reincidência, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula contratual, após devidamente notificada, ensejando, a critério do 

CONTRATANTE, a resolução unilateral da avença; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 

DÉCIMA - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 

aceito pelo CONTRATANTE, em relação às situações supramencionadas, a CONTRATADA ficará 
isento das penalidades mencionadas. 
 

DÉCIMA PRIMEIRA - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, 

poderão ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados, ou recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados da comunicação oficial. 
 

DÉCIMA SEGUNDA - As multas estabelecidas são entendidas como independentes e cumulativas, 
sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, e serão aplicadas 
sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 

TÍTULO V 

DA RESPONSABILIDADE 

 

DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela eficiência dos 

serviços, bem como por danos causados ao CONTRATANTE, ou, a terceiros na execução deste 
contrato, inclusive por: acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, estando o 

CONTRATANTE isento de todas as reclamações ou demandas que possam surgir consequentes 
deste contrato. 
 

DÉCIMA QUARTA - As falhas, defeitos, erros ou qualquer irregularidade ou vícios imputáveis à 

CONTRATADA, serão corrigidos ou refeitos às suas expensas, sem ônus para a CONTRATANTE, 
sem que tal fato possa ser tomado por justificativa para qualquer modificação nos prazos acordados. 
 

DÉCIMA QUINTA – A CONTRATADA é responsável por todos os encargos fiscais, comerciais e 
previdenciários. 
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DÉCIMA SEXTA - A CONTRATADA deverá apresentar diretamente ao CONTRATANTE, sempre 
que solicitada, cópias comprobatórias do adimplemento de todas as obrigações sociais, trabalhistas 

e previdenciárias relativamente,sendo assegurado ao CONTRATANTE o direito de reter os 
pagamentos devidos por este contrato, na hipótese de inobservância desta determinação contratual 
e ou de obrigações legais. 
 

TÍTULO VI 

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

 

DÉCIMA SÉTIMA – É vedado a CONTRATADA negociar o presente contrato, no todo ou em parte, 
ou o título de crédito, ou fatura dele decorrente, sem expressa e formal anuência do 

CONTRATANTE. 

TÍTULO VII 

DA VIGÊNCIA E EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

DÉCIMA OITAVA – O presente contrato vigorará pelo prazo de XX (XXXXXXXXXXX) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, e poderá ser renovado, de comum acordo, mediante 
celebração de Termo Aditivo, obedecendo ao limite estabelecido no parágrafo único do art. 26, do 

RLC do SESI. 
 

DÉCIMA NONA – O presente contrato se extinguirá pelo adimplemento das obrigações aqui 
ajustadas, ou pelo implemento de seu termo; podendo, no entanto, vir a ser (a) resilido, 
unilateralmente, a qualquer tempo e mediante inequívoca comunicação ao outro contraente, com no 
mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, sem qualquer ônus, ressalvada as obrigações contratuais a 
que se submeteram; ou (b) resolvido por inadimplemento de qualquer das cláusulas ou condições, 
respondendo o infrator pelas perdas e danos a que der causa, observado o disposto no art. 32 do 

RLC do SESI. 
 

VIGÉSIMA – Este contrato poderá ser resolvido, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, se o CONTRATADA: 
 

a) Negociar o presente contrato, ou subcontratar, parcial ou totalmente, sem prévia autorização 

do CONTRATANTE; 
b) Deixar de realizar os serviços, objeto deste contrato, retardar o seu andamento e/ou executá-

los em desconformidade com as diretrizes e orientações aqui previstas e aquelas emanadas do 

CONTRATANTE; 
 

 

VIGÉSIMA PRIMEIRA - São motivos para resolução do contrato (rol meramente exemplificativo e 
não extintivo), portanto, a prática de condutas não expressamente especificadas neste parágrafo ou 
em qualquer outra cláusula deste contrato, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela 
sua prática, bem como não impedem o CONTRATANTE de resolver o contrato: 
 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratadas, acarretando prejuízos ao 

CONTRATANTE; 
c) Atraso injustificado na execução dos serviços, contrariando as disposições regradas neste 

instrumento; 
d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
e) Irregularidades que ensejam a extinção contratual; 
f) Ações no intuito de tumultuar a execução do contrato; 
g) Práticas de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o 

CONTRATANTE; 
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h) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
i) Recusa injustificada em assinar o instrumento contratual. 

 
 

TÍTULO VIII 

VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA - O presente contrato vinculará não só os contraentes, como também seus 
sucessores a qualquer título, e somente poderá ser alterado ou modificado pela forma escrita sendo 
que, eventual tolerância de qualquer dos contraentes não produzirá novação, alteração ou renúncia 
de direitos nem constituirá precedente invocável para o descumprimento de qualquer das cláusulas 
ou condições aqui ajustadas, aplicando-se, no que couber, a legislação civil em vigor. 
 

TÍTULO IX 

DA RELAÇÃO JURÍDICA 

 

VIGÉSIMA TERCEIRA – O presente contrato se regerá pelas normas de direito civil, ficando 
expressamente ajustado que a prestação de serviços aqui regulamentada, ainda que nas 

dependências do CONTRATANTE, não gera vínculo de emprego. O CONTRATANTE não 
responderá, portanto, por quaisquer obrigações sociais, de natureza trabalhista, previdenciária ou 
fiscal, ou por qualquer outra postulação fundada em suposta relação de emprego. Responderá ainda 
por todas as obrigações sociais, fiscais, parafiscais, trabalhistas, previdenciárias e sanitárias que 
incidam ou venham a incidir sobre este contrato, e sobre os serviços eventualmente contratados com 
terceiros, aí incluídas as relativas a acidentes de trabalho. 
 

§ 1º – Não obstante a distinção entre o presente contrato de prestação de serviço, dado o seu 

caráter autonômico, de natureza civil, e o contrato com vínculo empregatício, a CONTRATADA, na 
pessoa de seu representante legal, signatário, ou de seus eventuais representantes, substitutos e/ou 
sucessores, a qualquer título, fiel aos princípios da lealdade, probidade e da boa-fé, assume o 

compromisso de comunicar, de forma inequívoca e imediata, ao CONTRATANTE, a ocorrência de 
eventuais hipóteses geradoras de relação de emprego, a exemplo das alinhadas no art. 3º da CLT, 
com vistas, se for o caso, à denúncia e extinção do presente contrato, sendo, de qualquer modo, 
inaplicáveis as normas e condições de natureza trabalhista. 
 

§ 2º - A falta da comunicação de que trata o parágrafo primeiro supra, equivale à aceitação, pela 

CONTRATADA, da manutenção da natureza civil do contrato, sendo vedado postular, pela via 

judicial, vínculo de emprego com o CONTRATANTE. 

 

 

TÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

VIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATADA se compromete a assegurar a mais completa confidência e 
sigilo dos dados coletados de todo o material, documento e informações que tiver acesso ou 
conhecimento, zelando para que todas as informações a que tiver acesso em decorrência deste 
contrato sejam tratadas com absoluto sigilo e confidencialidade, devendo ser fornecidas, 

exclusivamente, ao CONTRATANTE ou a quem este expressamente autorizar. A extinção deste 

contrato não desonerará a CONTRATADA do sigilo profissional, que persistirá nos termos da 
legislação vigente, sob as penas da lei. 
 

VIGÉSIMA QUINTA - Todos os trabalhos, principais ou secundários, resultantes, direta ou 
indiretamente, dos serviços prestados, inclusive eventuais direitos de propriedade intelectual a eles 

relativos, serão exclusivamente do CONTRATANTE. 
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VIGÉSIMA SEXTA – Todo e qualquer material de divulgação ou publicidade acerca desta 

contratação, deverá ter prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 

 

VIGÉSIMA SÉTIMA – Os casos omissos serão regulados pelas disposições do direito comum e 
pelos princípios gerais de direito, restando sublinhado, expressamente, pelos contraentes, que o 
presente contrato é de natureza civil, em face do que nenhum dos contraentes poderá invocar a 
aplicação de regras da legislação do trabalho, posto inocorrente, no presente contrato, vínculo dessa 
natureza. 
 

VIGÉSIMA OITAVA - A CONTRATADA fica obrigada a indenizar, regressivamente, eventuais 

prejuízos que o CONTRATANTE possa vir a sofrer em demanda decorrente dos atos e fatos de que 
trata o presente contrato, com ou sem denunciação da lide, nas situações em que a mesma tenha 
dado causa, direta ou indiretamente por si, seus representantes ou prepostos. 
 

TÍTULO XI 

DO TRATAMENTO DE DADOS 
 

 VIGÉSIMA NONA - Na eventualidade da presente relação contratual utilizar, de forma direta ou 

indireta, dados pessoais, a CONTRATADA se obriga a assumir toda a responsabilidade por adotar 
as providências necessárias para o adequado tratamento desses dados, sempre em consonância 
com as normativas vigentes, em especial a Lei n° 13.709/2018 (LGPD). 

§1º – Consideram-se dados pessoais quaisquer informações relacionadas à pessoa natural 
identificada ou identificável, as quais poderão ser um dado simples, como um nome, números ou 
outros identificadores, bem como informações processadas possíveis de identificar um indivíduo. 

§2º – Ocorrendo qualquer incidente, referente ao tratamento de dados pessoais, decorrentes de 

ações e/ou omissões da CONTRATADA, a mesma tomará as medidas cabíveis para isentar a 

responsabilidade do CONTRATANTE, respondendo ainda pelo ressarcimento dos danos ocorridos. 

TRIGÉSIMA - O CONTRATANTE quando na condição de controlador e/ou operador dos dados 
tratados na presente relação contratual, poderá a qualquer tempo, inclusive após a vigência deste 
Contrato: 

a)    realizar diligências na CONTRATADA, para verificar o devido cumprimento do tratamento de 
dados pessoais; 

b)    solicitar à CONTRATADA a exclusão de todo e qualquer dado pessoal acessado ou tratado, 
bem como de eventuais backups e/ou arquivos físicos que estejam de sua posse. 

 

 

TÍTULO XI 

DO FORO 
 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA – Os contraentes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre para conhecer 
de quaisquer questões que eventualmente se originarem do presente contrato, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

TÍTULO XII 

DA EFICÁCIA JURÍDICA 
 

TRIGÉSIMA SEGUNDA – Estando, assim, de pleno e comum acordo, CONTRATANTE e 

CONTRATADA firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
 



 

77 

 

 

 
Porto Alegre, XX de XXXXXXXXXXXXX de XXXX. 

 
 

Pelo CONTRATANTE       Pela CONTRATADA 

 

 

 
XXXXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Gerencia de Segurança e saúde no trabalho          Nome do Credenciado 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1) ________________________    2) _____________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:                      CPF: 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XI 
1. TERMO DE AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DO CREDENCIADO PELO SESI/RS 

Nome do Candidato 

 
 

Formação 

 
 

Cidade de Residência 

 
 

 

Em atendimento a todos os requisitos técnicos solicitados pelo edital de credenciamento 003/2019, após a avaliação do 

candidato descrito neste termo, declaramos que o mesmo foi considerado: 

  
APROVADO   REPROVADO 

 

Área de atuação Subárea de atuação Campo de atuação 

Segurança do Trabalho 
☒ 

Treinamentos 
Cursos vinculados ou regidos por 

legislação 
☐ 

Assessoria/Consultoria 

O CREDENCIADO ESTÁ APROVADO PARA MINISTRAR OS SEGUINTES TREINAMENTOS 
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  COMENTÁRIOS DO AVALIADOR 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, __ de ______ de ____ 

  

__________________________________  

Nome do Responsável  

Cargo  

Nome da Gerência  

SESI - Sistema FIERGS 


