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Nº DE PARTICIPANTES
12 Treinandos

PÚBLICO-ALVO 

CARGA HORÁRIA 
16horas

ENCABEÇAMENTO TEMPORÁRIO DE RAMAL RURAL MONOFÁSICO EM LINHA 

ENERGIZADA

OBJETIVOS 

Empregado de Empreiteira:

• Deverá ser ocupante de cargo e função em empreiteira credenciada da CEMIG;

• Estar apto para a função, do ponto de vista médico/psicológico;

• Deverá ter no mínimo 02 anos de experiência em construção/manutenção em Redes de 

Distribuição comprovada em carteira de trabalho (Eletricistas e Encarregados);

• Deverá ter certificado de formação ou atestado de Capacitação assinado pelo 

Responsável Técnico (Eletricistas e Encarregados).

Empregado da CEMIG:

• Ser Eletricista de Redes da Distribuição, Técnico de Montagem Elétrica ou Técnico de 

Manutenção Elétrica.

PROGRAMA DE CURSO

Eletricistas de Linhas e Redes, Instaladores de Empreiteiras, Técnico de Montagem Elétrica, 

Técnico de Manutenção Elétrica, Técnicos de Segurança e Supervisores da CEMIG e 

Empreiteira.

PRÉ-REQUISITOS 

Preparar a equipe para efetuar o encabeçamento de ramal monofásico rural na linha 

tronco energizada - circuito de MT. 

AVALIAÇÃO APLICÁVEL

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESCOLA DE TECNOLOGIA DA ENERGIA

Avaliação de Reação

Avaliação de Retenção ou Aprendizagem 

Aprendizagem 

Emissão de Parecer Pedagógico (em caso de desvios)

Aprendizagem e Relatório de Conclusão

Avaliação de Aplicação

Avaliação do Impacto do Treinamento no Trabalho

Avaliação do Retorno Financeiro



Substitui: Substituido por:

Data Data 

06/06/2008 12/08/2019
Data

12/08/2019

OBSERVAÇÕES

• Os participantes deverão comparecer para o treinamento, portando uniforme de 

trabalho (calçado de segurança, óculos, capacete de segurança) e cópia do parecer 

médico/psicológico como apto para exercer as atividades;

• Em função do pré-requisito, experiência mínima de 02 anos, não serão objetos deste 

treinamento os conhecimentos básicos necessários para a execução das tarefas, tais como 

eletrotécnica, relações humanas, manuseio de escadas, escalada de estruturas, trabalho 

em altura, etc;

• Os Técnicos participantes do treinamento serão certificados como Acompanhantes 

considerando a sua preparação para acompanhamento e não como Executores da tarefa.

xx meses após data de término do curso.Validade do treinamento:
TDT-0266

Este curso deverá ser revalidado através do(s) seguinte(s) curso(s):

Visto
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• Teoria

- Distância de Segurança;

- Estudo do POP;

- Materiais e Equipamentos necessários para a tarefa;

- Análise de risco e planejamento da tarefa;

- Inspeção, manuseio do bastão pega-tudo;

- Distâncias de montagem;

- Inspeção das estruturas e vãos adjacentes;

- Aterramento temporário;

- Dispositivo de religamento automático.

• Prática

- Encabeçamento de ramal rural monofásico no campo.


