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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 
 

Carga Horária: 40 horas | Pré-Requisito: Nenhum | Área: Normas Regulamentadoras | 4 

 

Objetivo: O curso de Norma Regulamentadora 10 tem como objetivo atualizar os profissionais da área elétrica 
em geral (eletricistas, eletrotécnicos e engenheiros elétricos), afim de que adquiram conhecimentos que os 
permitam aplicar de acordo com a NR10, visto ser este conhecimento obrigatório para quem deseja competir 
em, pelo menos, igualdade de condições com os diversos profissionais da área. A certificação em NR10 é 
imprescindível para entrada de profissionais no setor de elétrica, bem como a manutenção do emprego daqueles 
que já se encontrem no mesmo. 
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.  

Conteúdo Programático 

Introdução a segurança com eletricidade. Equipamentos de proteção coletiva. 

Riscos em instalações com serviços em eletricidade. Equipamento de proteção individual. 

O choque elétrico, mecanismos e efeitos. Rotinas de trabalho – procedimentos. 

Arcos elétricos queimaduras e quedas. Instalações desenergizadas. 

Campos eletromagnéticos. Liberação para serviços. 

Técnicas de análise de risco. Sinalização. 

Medidas de controle de risco elétrico. Inspeção de áreas, serviços, ferramental e equipamentos. 

Normas técnicas brasileiras nbr5410. Documentação em instalações elétricas. 

Regulamentação do mte. Riscos adicionais. 

Norma regulamentadoras. Proteção e combate a incêndios. 

Nr10 (segurança em instalações em serviços com 

eletricidade). 
Acidentes de origem elétrica. 

Qualificação. Primeiros socorros. 

Habilitação. 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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VALIDO 

ATÉ 
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