FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA GRATUITA

6213 - Condução e manobra de
equipamentos de carga e descarga
Designação da UFCD: Condução e manobra de equipamentos de carga e descarga
Código: 6213
Carga Horária: 25 horas
Data de Início: 12/11/2018
Data de Fim: 10/12/2018
Horário: Segundas e quartas-feiras, no horário das 16h às 19h
Destinatários:
•

Os ativos empregados com habilitações iguais ou superiores ao 1º ciclo do
ensino básico (4º ano);

•

Os desempregados não DLD (desempregados à menos de 1 Ano), detentores
de habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário.

Objetivos
•

Identificar as regras de condução e circulação do equipamento.

•

Caracterizar os diferentes tipos de equipamentos movimentação de cargas.

•

Efectuar a inspeção, limpeza e manutenção do equipamento.

Conteúdos
•

Tipos de equipamentos
•

•

Empilhadores elevadores
•

Empilhadores convencionais térmicos

•

Empilhadores convencionais eléctricos

•

Empilhadores retrácteis

•

Empilhadores bilaterais e trilaterais

•

Empilhadores telescópicos

•

Porta contentores e grandes cargas

•

Veículos guiados automaticamente

•

Stackers

•

Porta Paletes

Regras gerais de condução e circulação dos equipamentos
•

Estabilidade e centros de gravidade

•

Arranque do motor, operações de marcha e paragem do motor

•

Operações com dispositivo de elevação

•

Levantamento, transporte e colocação de cargas

•

Carregamento e descarregamento
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•

•

•

Fases de empilhamento com empilhadores de contra-peso

•

Fases de descarregamento ou desempilhamento

Inspeção, limpeza e manutenção do equipamento
•

Operações periódicas de inspeção, limpeza e manutenção

•

Carga e manutenção das baterias

Regras de segurança
•

Identificação dos riscos na movimentação de cargas

•

Atribuição e responsabilidades ao operador

•

Estacionamento de equipamento em segurança

•

Ergonomia

•

Regras de higiene e segurança

Atribuição de benefícios Formandos:
- Subsídio de alimentação: 4,77 € / dia, por cada dia de formação assistida a pelo
menos 3h de formação;
- Formação certificada, válida para efeito do cumprimento da obrigatoriedade
legal em matéria de formação profissional/ Código do trabalho;
- Certificado de Qualificações.
Documentação Necessária - Formandos:
- Documentação de identificação pessoal (consulta Documento de identificação;
NIF e SS / CC);
- Certificado de Habilitações;
- Declaração do IEFP a comprovar situação de desemprego (se desempregado/a);
- Prova de emprego através de Recibo vencimento ou declaração da entidade
empregadora (se empregado/a);
- Comprovativo bancário onde conste o IBAN da conta de que seja titular;
- Declaração comprovativa de horário de trabalho.
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