
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O que acha de aproveitar o Home Office com um curso NR em EAD? 

Prezado Provedor, 

Neste momento da necessidade de isolamento em virtude das recomendações de prevenção da 

disseminação do coronavírus, você pode otimizar o tempo capacitando seus colaboradores com 

nossos cursos das NR. 

Torne este momento produtivo e aproveite para certificar seus técnicos e instaladores. 

Assim, quando retomar as atividades normais, estarão totalmente regularizados! 

Oferecemos cursos de certificação NR10, NR35 e NR06 totalmente online, realizados através da 

nossa Plataforma EAD (Ensino à Distância). 

Você sabe quais são os Cursos de Certificação NR necessários para seus técnicos e 

instaladores? 

CURSO NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

Esta norma estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de 
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 

https://ead.vianatel.com.br/
https://www.vianatel.com.br/curso-nr-vianatel-homeoffice-capacitacao-ead/


trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 
eletricidade. Duração: 40 horas.  Validade do Certificado: 2 anos 

CURSO NR-35 – Trabalho em Altura 
Esta norma estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura, envolvendo 

o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Considera-se trabalho em 

altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de 

queda. Duração: 8 horas.   Validade do Certificado: 2 anos 

CURSO NR-6 – EPI 
Esta norma estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de 

medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade. Duração: 8 horas.     Validade do Certificado: 2 anos 

NR-10 + NR-35: De R$ 238 por R$ 219 Cliente Vianatel ou RadiusNet: Desconto de 10% 

NR-10 + NR-35 + NR-6: De R$ 317 por R$ 279 Cliente Vianatel ou RadiusNet: Desconto de 10% 

Engenheiro Eletricista Responsável: Fabio Vianna Coelho www.vianatel.com.br  Contato: 19-3291-
0088 
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Confira mais informações em nossas postagens diárias! 
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