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TREINAMENTO BÁSICO DE RADIOPROTEÇÃO

Prezado cliente,

Conforme norma NN-6.02 da Comissão Nuclear de Energia Nuclear, todos os

colaboradores que exerçam atividades nos equipamentos de raio-x do Terminal de

Cargas deverão realizar o treinamento de Radioproteção Básico, com carga horária

de 40 horas, conforme grade curricular abaixo:

• Fundamentos de física das radiações;

• Segurança e proteção radiológica focada no equipamento;

• Efeitos biológicos das radiações;

• Acidentes e procedimentos com foco em cultura de segurança;

• Instrumentação - medição e dosimetria.

O GRU Airport disponibilizará 04 (quatro) turmas, que serão ministradas pela

Quality, onde deverão ser inscritos apenas os colaboradores já indicados

anteriormente.

Os treinamentos serão realizados no Auditório do check-in B, de segunda à sexta-

feira, nos dias e horários abaixo:

• 13 a 24/09 – 13h30 às 17h30;

• 27/09 a 08/10 – 09h00 às 13h00;

• 18/10 a 29/10 – 13h30 às 17h30;

• 08/11 a 19/11 – 09h00 às 13h00.

A inscrição no treinamento deverá ser realizada até o dia 08/09, pelo link:

https://www.e-inscricao.com/gruairport/radioprotecao. É pré-requisito para o

treinamento que o participante tenha concluído o ensino médio. O documento

comprobatório deverá ser anexado no momento da inscrição. Dúvidas sobre os

treinamentos devem ser enviadas para treinamentos@gru.com.br .

Informações importantes:

• O treinamento possui avaliação de desempenho. A nota mínima é de 70% e

somente colaboradores aprovados receberão o certificado.

• A frequência mínima do treinamento é de 90%.

• Caso o colaborador não seja aprovado a empresa aérea ou de inspeção de

segurança será responsável por disponibilizar e investir em um novo

treinamento.

• A empresa deverá disponibilizar e investir no treinamento do colaborador que

não participar de nenhuma das turmas acima (exemplo: turn over, férias,

ausências, etc).

• O treinamento possui validade de 01 ano, sendo que a reciclagem possui carga

horária mínima de 04h e as atualizações anuais serão de responsabilidade da

empresa aérea ou de inspeção de segurança.

Recomendações:

• Esta formação possui uma carga horária extensa e conteúdo bastante denso. É

importante que os colaboradores sejam informados da importância da

assiduidade, dedicação e pontualidade durante a treinamento, além de total

dedicado à esta atividade.

• Recomendamos que o colaborador não trabalhe em períodos noturnos durante

sua participação para que sua atenção e performance não sejam impactadas.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: radioprotecao@gru.com.br

ou telefone: (11) 2445-5000.
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