
      CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO
Subsequente

Informações do Curso:

O Curso Técnico em Segurança do Trabalho, visa aperfeiçoar a concepção de uma 

formação técnica que articule trabalho, cultura, ciência e tecnologia como princípio que 

sintetize  todo  o  processo  educativo,  na  formação  de  um  profissional  atuante  na 

preservação da integridade dos trabalhadores/colaboradores de uma empresa.

Diante das  profundas transformações que o mundo do trabalho vem sofrendo, 

desde o surgimento da produção em série, da revolução industrial e da massificação do 

consumo,  intensificaram-se  e  diversificaram-se  as  atividades  laborais,  acarretando 

aumento  do  trabalho  e  novos  riscos  à  saúde  e  à  segurança  dos  trabalhadores.  A 

reestruturação produtiva e industrial, as inovações tecnológicas de base micro-eletrônica, 

a acentuada competitividade e a busca da qualidade de vida afetaram substancialmente 

as relações de trabalho, com repercussões sobre o binômio Saúde e Trabalho. 

Para ampará-los, surgiram Novas Leis e Normas, que se direcionaram à Proteção 

da Saúde e da Integridade do Trabalhador. Esses desafios estabelecem a necessidade 

de uma nova forma de compreensão dessas relações e propõem uma nova prática de 

atenção à segurança e à saúde dos trabalhadores, com intervenção nos ambientes e 

processos de trabalho, a fim de estimular a promoção e a prevenção da saúde, a busca 

do elevado padrão de qualidade de vida laboral, com reflexos sobre a produtividade das 

organizações.

Objetivos:

• Formar profissionais qualificados em Segurança do Trabalho, criativos e atentos às 

necessidades de adaptação às mudanças da sociedade em transformação;

• Valorizar a educação como processo seguro de formação de recursos humanos e 

de desenvolvimento de sistema social mais competitivo e globalizado;

• Desenvolver o auto conhecimento, para melhorar a adaptação sócio-educacional e 

oportunizar ao aluno possibilidades de maior domínio técnico e científico;

• Formar profissionais críticos, reflexivos, éticos capazes de participar e promover 



transformação no seu campo de trabalho, na sua comunidade e na sociedade na 

qual está inserido.

Dados Gerais:

Habilitação Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho.

Forma: Subsequente ao Ensino Médio.

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período noturno.

Número de Vagas: Máximo de 40 alunos por turma.

Período de Integralização:  Mínimo  01 (um) ano e 06 (seis) meses e máximo de 05 

(cinco) anos.

Modalidade de Oferta: Presencial.

Requisitos de Acesso: Possuir idade igual ou superior a 18 anos no ato da matrícula.

Perfil Profissional de Conclusão de Curso:

O Técnico em Segurança do Trabalho é um profissional  de visão humanista e 

social, com conhecimentos científicos, tecnológicos e histórico-sociais, capaz de atuar em 

ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de 

identificação,  avaliação  e  medidas  de  controle  de  riscos  ambientais  de  acordo  com 

normas regulamentadoras e princípios de higiene e saúde do trabalho. Desenvolve ações 

educativas na área de saúde e segurança do trabalho.  Orienta o uso de EPI e EPC. 

Coleta e organiza informações de saúde e de segurança no trabalho. Executa o PPRA. 

Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle.

Área de Atuação:

A área de atuação profissional é abrangente, podendo o técnico em segurança do 

trabalho,  atuar  em  entidades  e  órgãos  públicos,  empresas   e  entidades  privadas, 

cooperativas,  associações  e  comunidades,  podendo  também  atuar  como  profissional 

liberal autônomo.



Currículo:

Carga  Horária  do  Curso: 1500  horas/aula  mais  167  horas  de  Estágio 

Supervisionado, concomitantes ao 2º e 3º semestres do curso.

Matriz Curricular
Estabelecimento: Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Presidente Costa 
e Silva
Município: Irati

Implantação gradativa a partir do ano

Turno: Noite
ORGANIZAÇÃO: SEMESTRAL

DISCIPLINAS
SEMESTRES

horas1° 2° 3°
T P T P T P

1 3 60 50

2 2 1 1 80 67

3 1 1 40 33
4 DOENÇAS OCUPACIONAIS 3 60 50
5 ERGONOMIA 3 1 80 67
6 FUNDAMENTOS DO TRABALHO 2 40 33
7 HIGIENE DO TRABALHO 2 2 2 120 100

8 1 2 60 50

9 2 3 2 140 117

10 3 60 50
11 PREVENÇÃO A SINISTROS COM FOGO 3 1 80 67
12 PRIMEIROS SOCORROS 2 1 60 50

13 4 80 67

14 2 2 80 67
15 PSICOLOGIA DO TRABALHO 2 40 33
16 SAÚDE DO TRABALHADOR 3 60 50
17 SEGURANÇA DO TRABALHO 4 3 1 3 1 240 200

18 2 2 1 1 120 100
TOTAL 25 25 25 1500 1250
ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 5 5 200 167

Curso: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Forma: SUBSEQUENTE

Carga horária: 1500 horas/aula - 1250 horas mais 
167 horas de Estágio Profissional Supervisionado

Módulo: 20

horas/ 
aula

ADMINISTRAÇÃO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO
COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO
DESENHO ARQUITETÔNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO

  
    

   
  

INFORMÁTICA EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO   
LEGISLAÇÃO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO   
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS 
E PERDAS    

    
  

PROCESSO INDUSTRIAL E 
SEGURANÇA   
PROGRAMAS DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO     

   
   

TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO   

 



Articulação com o Setor Produtivo:

A articulação com o setor produtivo estabelecerá entre o CEFEP e as instituições 

conveniadas a promoção de visitas técnicas,  estágios obrigatórios e não obrigatórios, 

práticas de segurança do trabalho, palestras, cursos,  seminários, reuniões , com temas 

específicos do eixo tecnológico ao qual o curso pertence.

Informações Adicionais/Sites indicados:

www.crea-pr.org.br www.protecao.com.br
www.trabalho.gov.br www.sintespar.com.br
www.portal.mte.gov.br www.segurancaetrabalho.com.br
www.portal.saude.gov.br www.sesa.pr.gov.br

http://www.crea-pr.org.br/
http://www.sesa.pr.gov.br/
http://www.portal.saude.gov.br/
http://www.segurancaetrabalho.com.br/
http://www.portal.mte.gov.br/
http://www.sintespar.com.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.protecao.com.br/

