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CURSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E
SEGURANÇA NO TRABALHO
INTRODUÇÃO

Inscreva-se já
e garanta a
sua vaga!

Para a LATEORKE a formação é sinónimo de mudança, de
criatividade e acima de tudo de transformações do conhecimento.
É através da capacidade de formação que a sociedade, as
empresas e os cidadãos evoluem e crescem em direcção ao saber
e ao desenvolvimento.

Neste contexto, estamos a lançar a 4ª Edição do CURSO
INETRNACIONAL DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, em
modalidade EaD – Ensino à Distância, baseado na excelência
deste programa modular e nos melhores standards internacionais
(OHSAS 18001, HSG65 e OIT – Organização Mundial do Trabalho),
de Saúde e Segurança no Trabalho.

OBJECTIVO E DESTINATÁRIOS
O CURSO DE INTERNACIONAL DE SAÚDE E SEGURANÇA NO
TRABALHO (On-Line) tem como objectivo a formação e
treinamento de Directores, Engenheiros, Técnicos e Gestores que
actuam ou desejam actuar na área de HSE – Health, Safety and
Environment.

INSCRIÇÕES
As inscrições decorrem durante até ao dia 25 de JANEIRO/2018 e
serão consideradas por ordem de chegada aos escritórios da
LATEORKE, limitado ao número de vagas existente.
As inscrições só são válidas mediante o preenchimento da Ficha
de Inscrição e envio do comprovativo de pagamento para
marketing@lateorke.com.
Nota: No caso de desistência ou incumprimento dos pagamentos por parte do
cliente, não será devolvido qualquer montante das prestações já pagas.
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CURSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E
SEGURANÇA NO TRABALHO
DINÂMICA DO CURSO

Inscreva-se já
e garanta a
sua vaga!

O Curso é integralmente em modelo On-Line, seguindo os mais
elevados standards internacionais de HSE, incluindo o Exame,
estando a ser lançado em simultâneo em Angola, Brasil, Cabo
Verde, Moçambique e Portugal.
O Curso é ministrado em Língua Portuguesa e dirigido a empresas
e ao público em geral, em modalidade de EAD - Ensino à
Distância.
O Curso terá início no dia 28 de JANEIRO/2018, sendo composto
por 10 disciplinas de Saúde e Segurança no Trabalho + Exame no
dia 17 de JUNHO/2018.
Nas datas indicadas no Flyer, numa periocidade quinzenal, são
distribuídos os materiais pedagógicos do curso (PowerPoint e
Apostilha em PDF).

Durante o período de duração de cada disciplina (15 dias) há um
Professor disponível para coordenação pedagógica, dúvidas e
esclarecimentos, quer por mail quer por Skype e/ou Whatsapp,
em ambos os casos mediante marcação de Data/Hora.
Serão também enviados materiais complementares (vídeos,
provas de auto-avaliação, case studies, documentação de suporte,
etc...) para consolidação de conhecimentos.
É entregue um Certificado do Curso a todos os alunos que
passarem no Exame com uma média superior a 70%. O Exame é
constituído por 120 perguntas de múltipla-escolha e/ou resposta
simples.
NOTA: Os conteúdos e apostilhas de cada disciplina serão disponibilizados por
e-mail, nas datas programadas. Para frequentar este curso é necessário ter
acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet, o Adobe Reader
instalado e o skype para conexão com os Professores. Para concluir o Curso de
Especialização é preciso realizar uma prova de avaliação de 120 perguntas de
múltipla escolha ou resposta simples. A prova será on-line no dia programado
para cada edição do Curso.
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