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Circular Nº39/2017 
Vitória/ES, 13 de novembro de 2018 
   

 
Aos postos filiados ao Sindipostos. 
 
 
 
REF.: TREINAMENTOS NORMAS MINISTÉRIO DO TRABALHO. 
 
 
 
 
Prezado revendedor,  
 
 
 
Em atendimento as exigências para a implantação das Normas Regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho e Emprego, que trata da capacitação dos colaboradores e pessoas que atuam em 
outras empresas ou negócios na área do posto, o Sindipostos-ES promoverá treinamentos em 
parceria com a ConsultSHS Engenharia.  
 

 Período das inscrições:  entre os dias 13 de novembro até o dia 20 de novembro; 
 As inscrições devem ser realizadas via e-mail (consultshsengenharia@hotmail.com), no 

formulário em anexo. 
 Dúvidas e maiores informações, ligue: (28) 99907-3671. 

 
 
Segue abaixo, treinamentos e datas disponíveis: 
 
 
Dia 26 de Novembro de 2018 
TREINAMENTO DO BENZENO (ANEXO II NR 9) E USO DO EPI (NR 6) 
Carga horária: 4 horas 
Público alvo: funcionários do posto que realizam abastecimento  
Horários: 08 às 12 horas ou 14 às 18 horas 
Valor: R$ 45,00 por funcionário 
Local: Posto Nossa senhora da Penha- Salão Evidence   
Endereço: Rua Amilcar Figliuzzi 78 – Coronel Borges Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
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Dia 27 de Novembro de 2018 
TREINAMENTO INTEGRAÇÃO 
Carga Horária: 4 horas  
Público alvo: Funcionários de diversas áreas do posto que não realizam atividade de abastecimento. Ex: 
administrativo, troca de óleo, conveniência, lanchonete, lava jato 
Horários: 07 às 11 horas ou 14 às 18 horas 
Valor: R$45,00 por funcionário 
Local: Posto Nossa senhora da Penha- Salão Evidence   
Endereço: Rua Amilcar Figliuzzi 78 – Coronel Borges Cachoeiro de Itapemirim - ES. 
 
Dia 27, 28 de Novembro de 2018  
TREINAMENTO INTERMEDIÁRIO TEÓRICO 
Carga horária: 12 horas 
Público alvo: funcionários do posto que realizam abastecimento  
Horários: 07 às 13 horas ou 14 às 20 horas 
Valor: R$70,00 por funcionário 
Local: Posto Nossa senhora da Penha- Salão Evidence   
Endereço: Rua Amilcar Figliuzzi 78 – Coronel Borges Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
 
Dia 29 de Novembro de 2018 
TREINAMENTO INTERMEDIÁRIO PRÁTICO 
Carga horária: 4 horas 
Público alvo: funcionários do posto que realizam abastecimento  
Horários: 08 às 12 horas ou 14 às 18 horas 
Valor: R$70,00 por funcionário 
Local:  Posto Nossa senhora da Penha- Salão Evidence   
Endereço: Rua Amilcar Figliuzzi 78 – Coronel Borges Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
 
 
Dia 27 de Novembro de 2018 
TREINAMENTO NR 20 INTERMEDIÁRIO TEÓRICO (RECICLAGEM)  
Carga horária: 4 horas 
Público alvo: funcionários do posto que realizam abastecimento, e participaram de treinamento 
completo de NR 20 há mais de 2 anos.  
Horários: 07 às 11 horas ou 14 às 18 horas 
Valor: R$45,00 por funcionário 
Local: Posto Nossa senhora da Penha- Salão Evidence   
Endereço: Rua Amilcar Figliuzzi 78 – Coronel Borges Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
 
 
Caso haja interesse de filiados ao Sindipostos em realizar o treinamento de CIPA (designado e 
cipeiro, em atendimento à NR 20 e Norma do Benzeno) entrar em contato com a ConsultSHS 
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Engenharia para verificarmos a quantidade de interessados e valor da abertura de turma em 
regime de rateio de custos entre os participantes.  
 
 
IMPORTANTE:  
 

 Toda a capacitação de saúde e segurança do trabalho deve ser realizada a cargo e a custo 
do empregador e durante expediente de trabalho;  

 Só serão realizados os treinamentos com, no mínimo, 15 funcionários inscritos na turma;  
 Os recibos de para pagamento dos treinamentos devem ser feito até o dia 23 de 

novembro. Empresas que não acertarem o valor do treinamento até esta data terão sua 
inscrição cancelada;  

 Só serão admitidos no treinamento funcionários previamente inscritos, não sendo aceitas 
inscrições fora do período acima citado;  

 Para emissão dos certificados o Posto deverá encaminhar no momento da inscrição o 
nome completo e correto dos funcionários participantes. A re-emissão de certificados 
devido ao envio de dados incorretos dos funcionários terá o custo de R$20,00 por 
certificado;  

 As inscrições são realizadas mediante verificação de disponibilidade da data e horário do 
treinamento. Mudança de funcionários ou horário do treinamento, só serão aceitas 
mediante solicitação prévia à ConsultSHS Engenharia;  

 Os certificados deverão ser retirados na sede da ConsultSHS Engenharia, no prazo de 5 
dias úteis após a conclusão do treinamento;  

 Os funcionários inscritos, deverão se apresentar no dia do treinamento devidamente 
uniformizados, calçando botina, portando documento de identidade com foto e chegar ao 
local do treinamento com antecedência mínima de 30 minutos;  

 Serão emitidos os certificados somente se o funcionário estiverem presentes durante todo 
o treinamento;  

 Não será aceita a entrada de funcionários na sala de treinamento após início;  
 
 
 
 
Atenciosamente, 

  
 

EVAL GALAZI 
Presidente.  

 


