Curso de Formação | 2019

Boas práticas de utilização e manutenção de recipientes
de volume graduados no âmbito da verificação de SMDCs
Objetivos

Dotar os formandos com conhecimentos sobre boas práticas de utilização e manutenção
de recipientes de volume graduados no âmbito da verificação de SMDCs.
Destinatários/as

Técnicos de OVMs e Instaladores reparadores no âmbito da verificação de SMDCs

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo II – Formação prática
Calibração e utilização de RVGs
em laboratório

Módulo III – Formação prática
Realização prática de ensaios de utilização
de RVGs numa estação de combustível
 Verificação de SMDCs utilizando
recipientes de aço INOX, CXF e PWLite
(2L, 5L, 20 L, 50 L)

Formador

3 horas

Local

Duração

4 horas

Duração

7 horas

Elsa Batista

Local

Formadores
Elsa Batista e Mário Condeço
Duração Total
14 horas
Número máximo de participantes
20
Horário
9:30 às 17:30
Local
IPQ/DMET/LVC e Área de serviço de Palmela, sentido Lisboa-Setúbal
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Elsa Batista

Local
Formador

Calibração e manutenção de RVGs
 Conceitos básicos e terminologia
 Rastreabilidade
 Determinação do erro e incerteza
 Boas práticas de manutenção de RVGs

Duração

Formador

Módulo I – Formação Teórica e pratica

Elsa Batista
e
Mário Condeço

Data

25 de fevereiro

Data

25 de fevereiro

Data

26 de fevereiro
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PREÇO – 100€ (Valor isento de IVA nos termos do nº 10 do artº.9 do CIVA)

•
•
•

Preço da inscrição inclui:
Documentação de apoio;
Certificado de Frequência de Formação Profissional *;
Coffee- break;

Não inclui almoços
(*) A emissão do Certificado é condicionada à participação da totalidade da ação.

PAGAMENTO
O pagamento do valor da propina deverá ser efetuado após confirmação da realização do curso e até à data
de início da formação. O comprovativo do pagamento deverá ser enviado para o e-mail formacao@ipq.pt.
O Pagamento pode ser efetuado por:
- Cheque, emitido ” à ordem “do IPQ ou do IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública,
E.P.E.; quando for “não à ordem” indicar apenas IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida
Pública, E.P.E.
- Transferência Bancária (NIB: 078 101 120 000 000 613 887). Neste caso deverá ser enviado o respetivo
comprovativo
N.º Contribuinte: 502 225 610

Condições de Participação
A inscrição deve ser efetuada através do preenchimento do formulário de inscrição devidamente preenchido
ou contactando por e-mail formacao@ipq.pt, e envio da cópia do certificado de habilitações.
As fichas/formulários de inscrição não são vinculativos, são meramente indicativos de intenção
de participação. Quando estiverem definidas as condições e datas do próximo curso, quem estiver inscrito
será informado de imediato e poderá então confirmar a sua intenção de continuar a participar.
Os/as formandos/as podem aceder ao Refeitório do IPQ, para almoço, ao preço unitário de 4,10 €.
O preço da inscrição inclui a distribuição de documentação.
“O Instituto Português da Qualidade, I.P. integra a rede de entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações. (Artigo 3.º, n.º 3, alínea g)
do Decreto-Lei 71/2012, de 21 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, conjugado com o artigo 16.º do Decreto-Lei 396/2007,
de 31 de dezembro) ”.
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