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 Ficha Técnica de Curso de Qualificação 
Este documento tem caráter apenas informativo. A Escola se 

reserva o direito de modifica-lo sem prévio aviso. 
 

 

 

NR10 SEP 
Carga Horária: 40 horas | Pré-Requisito: Nenhum | Área: Normas Regulamentadoras | 3 

 

Objetivo: O curso de NR10 SEP (Sistema Elétrico de Potência) tem como objetivo atualizar os profissionais da 
área elétrica em geral (eletricistas, eletrotécnicos e engenheiros elétricos) que já possuam a certificação em 
NR10 convencional, afim de que adquiram conhecimentos complementares que os permitam aplicar em 
sistemas elétricos de potência, visto que os novos parâmetros envolvidos exigem conhecimento específico. A 
NR10-2 SEP capacita o profissional para trabalhar com segurança na área elétrica, em Alta Tensão, oferecendo 
uma visão sistêmica dos riscos e medidas preventivas, de modo a minimizar acidentes e doenças ocupacionais. A 
certificação em NR10-2 SEP certamente tornará os formandos em uma categoria profissional de vanguarda por 
permitir, por antecipação, a abertura de grandes oportunidades em um mercado promissor em que somente os 
realmente qualificados se sobressaem. 
Descrição: O curso de NR10 é um curso obrigatório para a área de elétrica, onde as normas fundamentais e 
universais da área de elétrica, combate a incêndio e primeiro socorros serão abordadas. Sua certificação tornou-
se obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2007. Oferecido  no Rio de Janeiro RJ.  

 

Conteúdo Programático 

Organização do sistema elétrico de potencia – SEP. 
Organização do trabalho. Programação e planejamento 
dos serviços. Trabalho em equipe. 

Técnicas de análise de risco no s e p. 
Procedimentos de trabalho - análise e discussão. 

Prontuário e cadastro das instalações. Métodos de 
trabalho e comunicação. 

Técnicas de trabalho sobtensão, equipamentos e 
ferramentas de trabalho (escolha, uso, 
conservação, verificação, ensaios). 

Aspectos comportamentais. Condições 
Impeditivas para serviços. Riscos típicos no SEP e sua 
prevenção. 

Sistemas de proteção coletiva. 
Equipamentos de proteção individual. Posturas e 
vestuários de trabalho. 

Proximidade e contatos com partes energizadas. 
Segurança com veículos de transporte de pessoas, 
materiais e 
Equipamentos. 

Indução. Descargas atmosféricas. Estática. Campos 
elétricos. Campos magnéticos. 

Treinamento em técnicas de remoção, 
atendimento e transporte de acidentados. 

Comunicação e identificação. Trabalhos em altura, 
máquinas e equipamentos especiais. 

Acidentes típicos - análise, discussão, medidas de 
proteção. Responsabilidades. 

 

 

Documentos Necessários 

01 Foto 
Carteira de 
Identidade 

Certidão de 
Nascimento 

Comprovante de 
Residência 

CPF* 

*Documento do responsável, quando o aluno for menor de 18 anos. 
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