
CATÁLOGO DE 

 CURSOS    
CURSOS COM EMISSÃO de CERTIfiCADOS na CONCLUSÃO  

     HAGIOS TREINAMENTOS & BRIGADA 
 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinamento de NR 1 
Aspectos Gerais 

Ajude seus clientes com capacitação 

de NR 1 para que os funcionários 

possam identificar onde se aplicam 

as NRs e quem são os responsáveis 

por seu cumprimento. 

Treinamento NR 5 - CIPA 
Grau de Risco 1 

Agora seus clientes de Grau de 

Risco 1 poderão formar as 

comissões internas de prevenção a 

acidentes com um treinamento ágil, 

remoto e de qualidade. 

Treinamento NR 5 - CIPA 
Grau de Risco 2 

Agora seus clientes no Grau de 

Risco 2 a treinarem seus times e 

representantes de CIPA de forma 

remota, intuitiva e em conformidade 

com a NR 1. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamento NR 5 - CIPA 
Grau de Risco 3 

Seus clientes de grau de risco 3 

terão acesso a um treinamento de 

CIPA semipresencial eficaz, de 

qualidade e ideal para os riscos 

inerentes ao local de trabalho dele. 

Treinamento NR 5 - CIPA 
Grau de Risco 4 

Agora, seus clientes de grau de risco 

4 contam com um curso 

especialmente voltado para a 

segurança de seus ambientes de 

trabalho. 

Treinamento NR 31 - CIPATR 

 
Uma ferramenta de capacitação para 

liderar situações de emergência no 

ambiente rural. O CIPATR dispõe de 

material de apoio, aulas digitais e 

slides interativos, ilustrações em 3D, 

conteúdo dinâmico e intuitivo. 
 

   

Carga Horária: 
20 horas 

Carga Horária: 
20 horas 

Carga Horária: 
16 horas 

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
8 horas 

Carga Horária: 
4 horas 



 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 6 
EPI e EPC 

Capacite profissionais para o 

combater os riscos na sua origem, 

e fazendo o melhor uso dos 

Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs). 

Treinamento de NR 10 
Segurança Elétrica (Básico) 

Capacite trabalhadores do setor 

elétrico a intervir em instalações 

com possíveis riscos, e a agir 

preventivamente. 

Treinamento de NR 10 
Segurança Elétrica (Reciclagem) 

Auxilie seus clientes na reciclagem 

de profissionais para minimizar as 

perdas, otimizar os indicadores de 

afastamento aplicados à NR 10 e 

diminuir os afastamentos. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamento de NR 10 
SEP – Sistema Elétrico de Potência 

Treine profissionais com a NR10 

para que possam prevenir 

acidentes por meio de técnicas 

eficientes para o controle dos riscos 

e perigos elétricos envolvidos com 

o SEP. 

Treinamento de NR 10 
SEP – Sistema Elétrico de Potência 
(Reciclagem) 

Disponibilize treinamentos de 

reciclagem a profissionais para que 

sejam capazes de minimizar perdas 

e acidentes no trabalho, aprenden- 

do as boas práticas de controle dos 

riscos e perigos elétricos. 

Treinamento de NR 11 
Transp., Mov., Armazenamento e 

Manuseio de Materiais 

Capacitação de acordo com a NR11, 

com o intuito de conscientizar os 

trabalhadores sobre os riscos 

existentes na operação e a 

importância de seguir todas as 

normas. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamento de NR 11 
Transp., Mov., Armazenamento e 

Manuseio de Materiais (Reciclagem) 

Reciclar profissionais para 

dominarem os conceitos básicos de 

segurança, nos processos de 

levantamento, transporte e 

descargas, de forma manual ou com 

máquinas é essencial. 

Treinamento de NR 12 
Segurança no Trabalho em 

Máquinas e Equipamentos (Geral) 

Neste curso os profissionais 

aprenderão a fazer o correto 

manuseio de máquinas e equipa- 

mentos com os métodos em que se 

aplica a NR12. São 5 módulos 

completos entre teoria e prática. 

Treinamento de NR 12 
Segurança no Trabalho em 

Máquinas e Equipamentos 

(Reciclagem) 

Convide seus clientes a reciclarem 

seus profissionais com excelência 

para a operação durante o manuseio 

dos equipamentos e máquinas em 

conformidade com a NR12. 

 

   

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
04 horas 

Carga Horária: 
16 horas 

Carga Horária: 
20 horas 

Carga Horária: 
40 horas 

Carga Horária: 
20 horas 

Carga Horária: 
40 horas 

Carga Horária: 
2 horas 



 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 13 
Segurança na Operação de 

Caldeiras (Online Complementar) 

Esse curso online é um complemento 

ao treinamento presencial de NR 13 – 

Segurança na Operação de 

Caldeiras. Ele estabelece requisitos 

mínimos para gestão da integridade 

estrutural de caldeiras a vapor, nos 

aspectos relacionados a instalação, 

inspeção, operação e manutenção. 

Treinamento de NR 13 
Unidades de Processo 

(Online Complementar) 

Esse curso online é um comple- 

mento ao treinamento presencial de 

NR 13 – Unidades de Processo. Ele 

estabelece requisitos mínimos para 

operar os módulos de processo 

com pressão de categoria I e II. 

Treinamento de NR 15 
PPR – Programa de Proteção 

Respiratória 

Promova a capacitação remota dos 

profissionais para que possam estar 

seguros durante o processo em 

relação a guarda, limpeza e 

higienização dos respiradores, 

através de uma plataforma em 

conformidade com a NR, segura e 

intuitiva. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 17 
Ergonomia 

São 2 horas de habilitação para que 

o profissional possa trabalhar de 

forma a respeitar a ergonomia no 

ambiente de trabalho, evitando danos 

ao corpo e doenças decorrentes do 

ofício, como a LER e DORT. 

Treinamento de NR 17 
Ergonomia Operadores de 

Checkout 

Capacite os operadores de 

checkout de acordo com as regras 

ergonômicas definidas no Anexo I 

da NR 17. 

Treinamento de NR 17 
Levantamento e Transporte Manual 

de Cargas 

Capacite profissionais acerca dos 

procedimentos obrigatórios básicos 

previstos na NR 17. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamento de NR 17 
Trabalho em Teleatendimento 

Ofereça soluções em treinamentos 

digitais para profissionais de 

teleatendimento ou telemarketing 

com as melhores práticas 

ergonômicas. 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 

(Básico – Classe I) 

Capacite de forma remota e semi- 

presencial trabalhadores que 

realizam atividades em instalações 

classe I. 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 

(Básico – Classe II) 

Capacite profissionais para que 

cumpram exigências legais da NR 

20 de forma intuitiva e em 

conformidade com a NR 1. 

 

   

Carga Horária: 
10 horas 

Carga Horária: 
06 horas 

Carga Horária: 
04 horas 

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
02 horas 

Carga Horária: 
02 horas 

Carga Horária: 
4 horas 

Carga Horária: 
8 horas 

Carga Horária: 
08 horas 



 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Básico – Classe III) 

Capacite trabalhadores que lidam 

diretamente com instalações de 

classe III em turmas que podem ser 

personalizadas de acordo com as 

necessidades do seu cliente e 

começar a qualquer momento. 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Básico – Reciclagem) 

Recicle profissionais para que 

possam cumprir integralmente as 

exigências legais contidas na NR 

20, durante o processo que envolve 

inflamáveis e combustíveis, fazendo 

uso de uma plataforma de ensino 

moderna, tecnológica e eficiente. 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Intermediário – Classe I) 

Capacite colaboradores de 

instalações classe I, de acordo 

com a NR 20, para que zelem 

pela segurança nas áreas de 

extração, produção, 

armazenamento, transferência e 

manipulação de inflamáveis. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Intermediário – Classe II) 

Auxilie clientes a capacitarem 

trabalhadores em nível intermediário 

para lidarem com instalações classe 

II, mantendo as boas práticas de 

segurança da NR 20. 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 

(Intermediário – Classe III) 

Disponibilize treinamentos virtuais a 

trabalhadores sobre as boas 

práticas contidas na NR 20, com o 

uso de tecnologias educacionais 

modernas e eficientes. 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 

(Intermediário – Reciclagem) 

Qualifique profissionais com os 

melhores instrutores especialistas 

em SST para que possam lidar 

com instalações classes I, II e III, 

em conformidade com a NR 20. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Avançado I) 

Capacite trabalhadores em nível 

avançado em conformidade com a 

NR 20, para que eles possam cumprir 

integralmente as exigências 

legais.Todos os treinamentos são 

fáceis e intuitivos, estimulando o 

engajamento dos alunos. 

 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Avançado I - Reciclagem) 

Ofereça aos seus clientes treina- 

mentos de reciclagem avançados 

para profissionais que trabalham 

com inflamáveis e combustíveis, em 

uma plataforma digital que oferece 

o apoio de instrutores especialista 

durante todo o período do curso. 

 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Avançado II) 

Prepare profissionais em um nível 

avançado, de acordo com a NR 

20, para executar com segurança 

serviços que envolvem 

inflamáveis e combustíveis da 

maneira correta. 

 

   

Carga Horária: 
32 horas 

Carga Horária: 
04 horas 

Carga Horária: 
20 horas 

Carga Horária: 
08 horas 

Carga Horária: 
16 horas 

Carga Horária: 
14 horas 

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
04 horas 

Carga Horária: 
12 horas 



 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Avançado II - Reciclagem) 

Recicle colaboradores para que 

eles possam cumprir as 

exigências da NR 20 durante o 

contato com inflamáveis e 

combustíveis, e garantir um 

certificado válido em todo o país. 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 

(Ininiação) 

Prepare profissionais com treina- 

mentos EaD acessíveis, fáceis e 

intuitivos para zelar pela segurança 

no local de trabalho em conformida- 

de com a NR 20, otimizando os 

processos rotineiros com eficiência. 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 

(Iniciação – Reciclagem) 

Seus clientes podem reduzir custos 

com treinamentos obrigatórios EaD 

ao reciclar trabalhadores  que 

atuam diretamente com instalações 

classes I, II ou III, de acordo com a 

NR 20. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Classe II) 

Garanta que as empresas de classe II 

tenham em mãos um treinamento 

completo e personalizado de acordo 

com seu grau de risco para oferecer 

aos trabalhadores em atividades com 

combustíveis e inflamáveis. 

 
Treinamento de NR 20 
Inflamáveis e Combustíveis 
(Classe III) 

Agora você pode capacitar seus 

clientes com instalações de Classe 

III com treinamentos semipresen- 

ciais feitos de acordo com as 

especificações dessa classe. 

 

Treinamento de NR 23 
PPCI – Prevenção e Proteção 

Contra Incêndios 

O treinamento foi desenvolvido 

para trabalhadores que fazem parte 

da Brigada de Incêndio e é um 

complemento para auxiliar na 

compreensão e aplicação das 

medidas de prevenção e proteção. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(Básico) 

Trabalhamos com o conceito 

QSMS-RS e Sustentabilidade para 

ajudar seus clientes a capacitarem 

colaboradores que atuam nas 

brigadas internas e equipes de CIPA. 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(Básico - Reciclagem) 

Ofereça reciclagem básica aos 

profissionais das áreas de indús- 

trias, hotéis, comércios, e empresas 

em geral para atuarem em suas 

brigadas internas e equipes de 

CIPA. 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(IT-17) 

Prepare profissionais a estarem 

aptos para ação durante o 

combate ao incêndio, conforme a 

Instrução técnica nº. 17/2014 – SP. 

 

   

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
08 horas 

Carga Horária: 
20 horas 

Carga Horária: 
06 horas 

Carga Horária: 
14 horas 

Carga Horária: 
14 horas 

Carga Horária: 
03 horas 

Carga Horária: 
03 horas 

Carga Horária: 
04 horas 



 
 
 
 

 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(IT-17 Básico Reciclagem) 

Ofereça qualificação para empresas 

que desejam preparar seus 

colaboradores para atuarem em suas 

brigadas internas e equipes de CIPA 

conforme a Instrução técnica nº. 

17/2014 – SP. 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(Intermediário) 

Capacite profissionais dos setores 

da indústria, hotéis, comércios, 

varejo e empresas em geral, para 

estarem aptos a agir em momentos 

de risco. O profissional conta com 

aulas práticas e teóricas ministradas 

por especialistas da área. 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(Intermediário - Reciclagem) 

Prepare profissionais para atuarem 

de maneira preventiva ao fogo, 

conforme a Instrução técnica nº. 

17/2014 – SP. O curso aborda 

conteúdos relevantes de nível 

intermediário em 2 módulos 

completos e interativos. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(IT-17 Intermediário) 

Capacitar profissionais brigadistas de 

incêndios IT-17 e colaboradores, para 

atuarem no momento de risco 

minimizando as perdas, preservando 

vidas e resguardando patrimônio. 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(IT-17 Intermediário Reciclagem) 

Capacite profissionais das mais 

diversas áreas a estarem aptos para 

ação durante o combate ao incên- 

dio, conforme a Instrução técnica 

nº. 17/2014 – SP. 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(Avançado) 

Treiname profissionais brigadistas 

e colaboradores para minimizar 

perdas e incidentes na empresa, 

afinal, acreditamos que 

trabalhadores seguros são 

trabalhadores motivados. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(Avançado Reciclagem) 

Ajude empresas a reciclar seus 

colaboradores para atuar em suas 

brigadas internas e equipes de CIPA, 

minimizando as perdas, preservando 

vidas, e resguardando o patrimônio 

da empresa. 

 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(IT-17 Avançado) 

Capacite colaboradores na indús- 

tria, hotéis e comércios em geral 

para fazer a diferença preservando 

vidas e resguardando patrimônios! 

Treinamento em acordo com a 

Instrução Técnica 17/2014 de SP. 

 

Treinamento de NR 23 
Formação de Brigada de Incêndio 
(IT-17 Avançado Reciclagem) 

Requalifique seus brigadistas no 

nível avançado, de acordo com a 

Insrução Técnica 17 de SP. Tudo 

isso através de uma plataforma 

digital em completa conformidade 

com a lei. 
 

   

Carga Horária: 
10 horas 

Carga Horária: 
24 horas 

Carga Horária: 
34 horas 

Carga Horária: 
38 horas 

Carga Horária: 
20 horas 

Carga Horária: 
24 horas 

Carga Horária: 
20 horas 

Carga Horária: 
20 horas 

Carga Horária: 
08 horas 



 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 33 
Trabalhador e Vigia 

Ajude profissionais da área de 

segurança para agir proativamente 

na prevenção de acidentes, levando 

em consideração a NBR 14787, 

oferecendo uma plataforma digital, 

em conformidade com a NR 1 e com 

o apoio de tutores especialistas no 

assunto. 

Treinamento de NR 33 
Trabalhador e Vigia (Reciclagem) 

Capacite os trabalhadores de 

acordo com a NBR 14787, treinan- 

do de forma remota, em conformi- 

dade com a NR 1 e com certifica- 

dos válidos em todo o Brasil. 

Treinamento de NR 33 
Supervisor de Entrada 

Com esse treinamento, seus 

alunos aprenderão sobre a melhor 

forma de proteção e prevenção de 

acidentes na entrada de espaços 

confinados, em uma plataforma 

digital, em conformidade com a NR 

1 e com certificados válidos em 

todo país. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamento de NR 33 
Supervisor de Entrada (Reciclagem) 

Ajude empresas a reduzirem os 

custos com capacitações obrigatórias 

de profissionais para agirem de 

acordo com a NBR 14787. Conte 

com instrutores treinados para 

atuarem de forma presencial, 

semipresencial e EaD. 

Treinamento de NR 35 
Trabalho em Altura 

Proporcione aos seus clientes 

treinamentos digitais, intuitivos e 

certificados de acordo com a NR 

35, na plataforma de treinamentos 

EaD SST mais completa do Brasil. 

Treinamento de NR 35 
Trabalho em Altura (Reciclagem) 

Recicle profissionais que trabalham 

em altura superior a 2 metros, de 

acordo com a NR35, na primeira 

plataforma digital em conformidade 

com a NR 1 no Brasil. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treinamento de NR 35 
Trabalho em Altura – Supervisor 

Capacite de forma remota ou 

semipresencial supervisores para que 

inspecionem corretamente os 

equipamentos e as condições de 

trabalho em altura, em conformidade 

com a NR 35. 

Treinamento de Direção 

Defensiva para Frotistas 

Este treinamento capacitará 

froteiros para a condução segura 

dos veículos, ensinando-os a evitar 

comportamentos inadequados que 

podem causar acidentes no 

trânsito. 

Treinamento de Direção 

Defensiva para Motoristas 

de Caminhão 

Treinamento para motoristas sobre 

Direção defensiva para que 

conduzam seus veículos de forma 

segura e preventiva. 

 

   

Carga Horária: 
04 horas 

Carga Horária: 
04 horas 

Carga Horária: 
24 horas 

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
40 horas 

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
16 horas 



 
 
 
 
 

 

Treinamentos Personalizados 

Além de oferecer um catálogo com 

mais de 70 treinamentos normativos 

a pronta entrega para o seu cliente, o 

Sistema Escudo também te ajuda a 

desenvolver cursos personalizados 

de acordo com a demanda e 

necessidade do seu cliente! 

Noções Básicas de 

Anatomia 

Capacite profissionais com os 

melhores especialistas em SST 

para conhecerem a anatomia do 

corpo humano, identificar órgãos, 

sistemas corporais e reportar 

lesões. 

RCP – Ressucitação 

Cardiopulmonar 

Com esse curso, os trabalhadores 

aprenderem a identificar e socorrer 

vítimas de obstrução respiratória, 

além da forma correta de fazer a 

ressucitação cardiopulmonar. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APH – Primeiros Socorros 
(Básico) 

Auxilie na capacitação básica de 

estudantes, profissionais de saúde e 

colaboradores interessados na área, 

a prestarem atendimento 

Pré-Hospitalar de Urgência e 

Emergência em uma plataforma 

100% em conformidade com a NR 1. 

 

APH – Primeiros Socorros 
(Intermediário) 

Ofereça aos seus clientes 

treinamento em nível intermediário 

para a prestação de primeiros 

socorros a pacientes com risco de 

vida, de forma extremamente fácil e 

intuitiva em uma plataforma 100% 

em conformidade com a NR 1. 

 

Avaliação Geral de Cena 
 

Ofereça aos gestores qualificação 

para os profissionais da área de 

saúde e brigadistas para 

realizarem avaliações gerais em 

pacientes que estejam correndo 

algum risco. Inscreva-os a 

qualquer momento em turmas 

disponíveis 24h por dia. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APR – Análise de Risco 

Ajude profissionais de empresas, que 

atuam em ambientes de trabalho 

arriscados, a identificar e gerenciar 

possíveis riscos durante o manuseio 

de máquinas e equipamentos, com 

um treinamento digital, interativo e 

em conformidade com a NR 1. 

Prevenção e Combate à 

COVID 19 

Com esse treinamento, os alunos 

aprenderão as melhores práticas 

para prevenir o contagio e 

adoecimento, com informações 

atualizadas por especialistas. 

Treinamento 5S 
 

Os trabalhadores aprenderem a 

identificar e socorrer vítimas de 

obstrução respiratória, além da 

forma correta de fazer a 

ressucitação cardiopulmonar. 

 

   

Carga Horária: 
02 horas 

Carga Horária: 
02 hora 

Carga Horária: 
12 hora 

Carga Horária: 
01 horas 

Carga Horária: 
18 horas 

Carga Horária: 
09 horas 

Carga Horária: 
03 horas 

Carga Horária: 
01 hora 

Carga Horária: 
01 hora 



 
 
 
 
 
 
 

LGPD – Lei Geral de Proteção 

de Dados 

Não deixe seus clientes se 

complicarem por não saberem lidar 

com a segurança de dados. Com o 

curso do Sistema Escudo, seu cliente 

saberá cumprir todas as obrigações 

legais da LGPD. 

Valas e Escavações 

 
Esse curso irá auxiliar a garantir um 

dia a dia seguro no trabalho com 

valas e escavações, para que os 

profissionais saibam como proteger 

a si mesmos e outros trabalhadores 

no local. 

 

  

Carga Horária: 
12 horas 

Carga Horária: 
02 horas 


