UFCD 6213 - Condução e manobra de equipamentos de carga e descarga | 25
horas
OBJETIVOS
o
o
o

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
o Empilhadores elevadores
- Empilhadores convencionais térmicos
- Empilhadores convencionais eléctricos
- Empilhadores retrácteis
- Empilhadores bilaterais e trilaterais
- Empilhadores telescópicos
- Porta contentores e grandes cargas
o Veículos guiados automaticamente
o Stackers
o Porta Paletes
Regras gerais de condução e circulação dos equipamentos
o Estabilidade e centros de gravidade
o Arranque do motor, operações de marcha e paragem do motor
o Operações com dispositivo de elevação
o Levantamento, transporte e colocação de cargas
o Carregamento e descarregamento
o Fases de empilhamento com empilhadores de contra-peso
o Fases de descarregamento ou desempilhamento
Inspeção, limpeza e manutenção do equipamento
o Operações periódicas de inspeção, limpeza e manutenção
o Carga e manutenção das baterias
Regras de segurança
o Identificação dos riscos na movimentação de cargas
o Atribuição e responsabilidades ao operador
o Estacionamento de equipamento em segurança
o Ergonomia
o Regras de higiene e segurança

APOIOS SOCIAIS:
o
o

A participação na ação de formação é isenta de pagamento de propina pelos
Formandos.
Subsídio de alimentação no valor de 4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado,
com um mínimo de 3 horas de formação.
Nota 1: no caso dos ativos empregados, este subsidio só será atribuído desde qua a formação
decorra em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.

COMO SE CANDIDATAR:
Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:
o
o
o
o
o
o

Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
Cópia do Certificado de Habilitações
Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
CV atualizado
Comprovativo da titularidade do NIB
Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida e enviar para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa
Tel.: 229 773 910
formacao@iafe.pt
www.iafe.pt

