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Conteúdo da formação

Treinamento Teórico e Prático
. Origem e importância dos trabalhos em Redes Energizadas;
. Contatos com a Norma de Distribuição ND-4.4;
. Noções gerais sobre manutenção em RDA Energizada;
. Nomenclatura correta de todas as ferramentas e equipamentos;
. Limpeza correta de materiais, equipamentos e cesta aérea;
. Princípios básicos de utilização e colocação de coberturas isolantes;
. Importância de um trabalho em equipe;
. Estudo sobre o equipamento do veículo a ser utilizado, lubrificação do
mesmo, esclarecimento de dúvidas e operação do equipamento;
. Planejamento de tarefas;
. A importância de inspeções e supervisão nas equipes;
. Execução de tarefas ao contato utilizando caminhão equipado com duas
caçambas.

Tarefas a serem executadas em rede desenergizada utilizando método de
Linha Viva
. substituição de isolador de pino;
. substituição de isolador de disco;
. substituição de chaves-fusível de transformador;
. substituição de cruzeta M1;
. colocação e retirada de By-pass à distância;
. manutenção em chaves faca;
. substituição de estrutura M4.

Notas

Após a conclusão deste curso, o eletricista deverá retornar à sua
Unidade de Negócio, onde deverá dar prosseguimento ao estágio,
acompanhando, do solo, tarefas executadas pelas equipes de Linha Viva –
Duração 80 horas.
Somente após a conclusão desse estágio é que o eletricista estará apto a
receber o treinamento inicial de Linha Viva (TAD0029).
O empregado não poderá, em hipótese alguma, executar qualquer tarefa que
seja em Linha Viva antes de ser aprovado no curso inicial (TAD-0029).

Ampliação texto formação

INTRODUÇÃO PARA TRABALHOS EM LINHA VIVA
DE MÉDIA TENSÃO

Objetivos

PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE MANUTENÇÃO EM
LDA ENERGIZADA, A FIM DE, EM CONJUNTO COM O ESTÁGIO NA UNIDADE DE
NEGÓCIO, TORNÁ-LO APTO A PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DE LINHA VIVA.

Público alvo

ELETRICISTAS DE LINHAS E REDES DA DISTRIBUIÇÃO QUE NÃO TENHAM MAIS DE UM
ANO DE EXPERIÊNCIA EM MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE REDES DESENERGIZADAS.

Pré-requisitos

CONCLUSÃO DO TREINAMENTO PARA ELETRICISTAS DE LINHAS E REDES DA
DISTRIBUIÇÃO (CURSO DE FORMAÇÃO ESCOLAR BÁSICA, TFD0001 OU TFD0044, MAIS
PRÁTICA PROFISSIONAL).

Duração da formação

Número de horas: 80,00 para número de dias: 10

Pré-requisitos

Esta formação pressupõe a participação nas seguintes formações:

ELETRICISTA LINHAS REDES DISTRIBUIÇÃO (Formação em sala de aulas)

INTENSIVO MANUTENÇÃO RDA PREPARATÓRIO LV (Formação em sala de aulas)

Qualificações alcançáveis

Esta formação transmite as seguintes qualificações:

PREPARAÇÃO PARA TRABALHOS EM LINHA VIVA (modalidade transmitida: Aplicação)

Formações subseqüentes

As seguintes formações assentam na formação atualmente exibida:

FORMAÇÃO INICIAL LINHA VIVA MÉDIA TENSÃO (Formação em sala de aulas)

Taxa

Gratuito

Datas da formação

Não foram encontradas datas para o período indicado

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

dias:Datas dos seguintes 360 Ler datas de novo

Lista de notas

Incluir formação na lista de notas
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Certificado de conclusão de curso

Participação: Não Avaliado 

Avaliação de Reação não encontrado.

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

Atualizar Imprimir
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