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A EMPRESA

TREINAMENTOS

Av. Rogério Cassola, 896
Bairro Itapeva
CEP 18116-709
Tel./Fax: +55 15 3034-8000
www.taskbr.com
task@taskbr.com 

VOTORANTIM, SÃO PAULO, BRASIL
facebook.com/taskbr

youtube.com/canaltaskbr

Como uma empresa pioneira na área em 
que atua, a TASK vem trazendo inovações 
e tecnologias para o Brasil, principalmente, 
na formação de profissionais, instrutores e 
empresários, que se preocupam em 
desenvolver o mercado de segurança no 
país.
Ao longo dos anos, a TASK tem feito um 
trabalho de formar pessoas preocupadas 
em gerenciar equipes capacitadas e 
coordenar grupos preparados para salvar 
vidas.
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SISTEMA COLLEGE
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O COLLEGE é um sistema de ensino que vem formando profissionais de todo o país e do exterior 
há anos e tem foco em acesso por cordas, espaços confinando e resgate técnico vertical.
As mais avançadas técnicas testadas durante anos são apresentadas e desenvolvidas para que 
toda e qualquer situação de emergência possa ser solucionada.

“Conhecer o mais complexo é desenvolver com facilidade o mais simples.”

Dividido em quatro módulos, o programa termina formando profissionais capazes de liderar uma 
equipe, disseminar os ensinamentos e também, é claro, atuar de maneira efetiva nas operações 
sendo, assim profissionais mais completos.
Mais que “resgatistas”, o COLLEGE forma líderes, instrutores e chefes de equipe.

MATERIAL DIDÁTICO EXCLUSIVO

Ao realizar um treinamento do Sistema COLLEGE, os alunos recebem um livro. Este material didático 
é exclusivo e não está disponível nem à venda. Além disso, todos recebem credenciais, patches, 
camisetas e, é claro, um certificado de acordo com o nível.

DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO

Dividido em três módulos, o programa termina formando profissionais capazes de liderar uma equipe, 
disseminar os ensinamentos e também atuar de maneira efetiva nas operações, ou seja, profissionais 
completos.



COLLEGE - N1, N2 e N3C
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N1 - RESGATE TÉCNICO 
VERTICAL AVANÇADO – 
INTERNACIONAL

Apresentação das melhores 
soluções técnicas para 
resgates industriais nas 
emergências em trabalhos em 
altura e espaços confinados.
O RTVA reúne as principais 
manobras individuais e coleti-
vas baseadas nas técnicas 
mais atualizadas de acesso 
por cordas e movimentação 
de macas de nível básico para 
diferentes postos de trabalho 
na indústria.
São três dias de curso e a 
base dele é o acesso por sus-
pensão de vítimas, nas oper-
ações especiais com macas 
STR e nos métodos de oper-
ações em espaços confina-
dos.
As técnicas são apresentadas 
em “flashes” e vivenciadas em 
cenários próximos aos da 
realidade industrial.

N2 – OPERAÇÕES DE 
ACESSO E RESGATE EM 
CORDAS (OARC)

Apresentação das técnicas 
mais avançadas para uma 
intervenção rápida por meio 
de progressões por cordas 
para auto-resgate em altura.
O N2 – OARC reúne as princi-
pais manobras individuais 
baseadas nas técnicas mais 
rápidas e avançadas de 
resgate por cordas para recu-
peração de vítimas suspen-
sas.
São os três dias mais intensos 
fisicamente do Sistema COL-
LEGE e a base dele são técni-
cas para desbloqueio e 
resgate assistido para descida 
ou elevação de vítimas por 
meio da própria corda de 
resgate que poderão ser 
vivenciadas em cenários sim-
ulados mais próximos da reali-
dade industrial.

N3C – CHEFE DE EQUIPE

O último módulo do Sistema 
COLLEGE é desenvolvido em 
5 dias (com 40 horas de 
duração) e apresenta todas as 
ferramentas necessárias para 
planejar, coordenar e liderar 
uma operação de resgate real.
Chefes de Equipe são os mais 
preparados indivíduos em 
casos de uma emergência 
vertical, pois apresentam total 
domínio de todas as técnicas e 
recursos aplicáveis para difer-
entes cenários e situações.
Além disso, os alunos são sub-
metidos a exercícios de lider-
ança e coordenação de equi-
pes. Este nível é indicado para 
profissionais com experiência 
e conhecimento técnico singu-
lar em resgate vertical.



ENCONTRO ANUAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESGATE TÉCNICO VERTICAL.

O evento, realizado em parceria com a Hermandad de Bomberos, está marcado e será realizado no 
Centro de Treinamentos POLYGON entre os dias 9 e 11 de março de 2016, em Votorantim, São Paulo, 
Brasil.
Na próxima edição o evento trará 3 opções de especialização em áreas de resgate técnico vertical. 
Tendo o aluno convidado que escolher entre uma delas.

REI – REUNIÃO DE ESPECIALISTAS INTERNACIONAL
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PÚBLICO ALVO

Estrangeiros convidados mediante análise curricular. Brasileiros que tenham concluído o sistema 
COLLEGE (N3C – Chefes de Equipe).

CERTIFICAÇÃO

Projeto de treinamento com carga horária de 24 
horas, em concordância com as normas ABNT NBR 
16325, NR 35, NR 34 NR 06, NR 18, Comunidade 
Européia – EN, Real Decreto 2177/2004, NFPA – 
EUA e Sistema COLLEGE by TASK.

DESENVOLVIMENTO

TASK e Hermandad de Bombeiros.

ESPECIALIZAÇÕES

    Resgate em Teleféricos.
    Inspeção competente de EPI’s.
    Resgate em Torres, Gruas e Escadas.



A NR 35 é uma norma regulamentada pelo Ministério do Trabalho que estabelece os requisitos 
mínimos e medidas de proteção para o trabalho em altura. Pode se considerar trabalho em altura toda 
atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
Só é permitido a execução de trabalhos em altura a trabalhadores capacitados que foram submetidos 
e aprovados em treinamento teórico e prático.

NR 35

Esse treinamento é indicado para pessoas sem nenhuma experiência em trabalho em altura ou que já 
possua experiência e queira se aperfeiçoar.

NR 35 - N1
Esse treinamento é indicado para profissionais da área de telecomunicações, eólica, estruturas 
metálicas, técnicos de segurança, Supervisores, Engenheiros, Equipes de Emergência, entre outros.

NR 35 - N2
Esse treinamento é indicado para profissionais da área de telecomunicações, eólica, estruturas 
metálicas, técnicos de segurança, Supervisores, Engenheiros, Equipes de Emergência, entre outros 
que desejam aprimorar seus conhecimentos e habilidades.

NR 35 – TRABALHADORES AUTORIZADOS EM ALTURA
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EXPERT EM SISTEMAS DE ANCORAGEM
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INSPETOR COMPETENTE DE EPI’S

Inspecionar, higienizar, controlar o uso, o armazenamento e a documentação dos equipamentos é de 
suma importância para garantir a segurança do trabalhador.
E foi pensando nisso que a TASK trouxe ao Brasil um treinamento que forma não só inspetores de 
EPI´s, mas também gerenciadores de equipamentos.
O curso é indicado àqueles que desejam conhecer a gestão dos equipamentos e já possuam 
experiência na utilização ou gestão dos EPI´s, independentemente da marca dos produtos utilizados 
no dia-a-dia.

OBJETIVO

Capacitar pessoas em inspeção, guarda, manutenção e controle de uso de equipamentos de trabalho 
em altura, acesso por corda ou resgate vertical.

PÚBLICO ALVO

O curso é indicado àqueles que desejam conhecer a gestão dos equipamentos e já possuem 
experiência na utilização ou gestão dos EPI´s. Também aos usuários dos equipamentos ou mesmo 
pessoas que não os utilizam, mas que trabalham em sua gestão ou compram, independentemente da 
marca dos produtos utilizados no dia-a-dia.



ABENDI - ACESSO POR CORDA
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Esta técnica é aplicada em atividades que se encontram em locais elevados ou ambientes confina-
dos, por exemplo, nos serviços de inspeção, montagem, fabricação, manutenção e operação de 
estruturas metálicas, pontes, navios, plataformas de petróleo, vasos de pressão, fornos, caldeiras, 
chaminés, geradores de energia eólica, flares, termoelétricas, hidrelétricas, torres (energia, telefôni-
ca, rádio, televisão), limpeza de fachadas de prédios, colocação de banner, levantamento geotécni-
co, poda e tratamento de árvores, entre outros.
A Abendi, com seu Sistema de Certificação, atende integralmente a todos os requisitos citados nas 
normas sendo, atualmente, o único organismo de certificação que possui a acreditação do Inmetro 
como OPC, conforme a ISO 17.024.

ABENDI - N1

É responsável pela inspeção 
de todo o seu equipamento 
pessoal; realiza manobras 
com grau de dificuldade com-
patível com sua certificação 
sob a orientação de um N3; é 
capaz de executar auto 
resgate e participar de 
resgates sob a supervisão do 
profissional de nível 3; possui 
conhecimento de sistema de 
redução mecânica.

PÚBLICO ALVO

Profissionais de diversas 
áreas que buscam capaci-
tação profissional para 
realizar trabalho com acesso 
por corda.

ABENDI - N2

Além das habilidades do Nível 
1, possui treinamento de 
primeiros socorros; conheci-
mento de legislação, dos 
requisitos de segurança e 
procedimentos relativos ao 
Acesso por Corda.

PÚBLICO ALVO

Profissionais com qualificação 
profissional nível 1 com, no 
mínimo, 12 meses de qualifi-
cação e 1000 horas de 
experiência comprovada em 
acesso por corda (DRAPC) 
assinadas por um profissional 
N3.

ABENDI - N3

Além das habilidades dos 
Níveis 1 e 2, é capaz de 
assumir responsabilidade por 
planejar e executar trabalhos 
de Acesso por Corda; tem 
experiência em técnicas de 
trabalho por Acesso por Corda 
e conhecimentos sobre análise 
de risco e legislação; possui 
conhecimento avançado de 
técnicas de resgate.

PÚBLICO ALVO

Profissionais com qualificação 
profissional nível 2 com, no 
mínimo, 36 meses de qualifi-
cação e 3000 horas de 
experiência comprovada em 
acesso por corda (DRAPC) 
assinadas por um profissional 
N3.



NR 33
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A NR 33 é uma norma que estabelece os requisitos básicos para os trabalhos realizados em 
espaços confinados, que é toda área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, 
que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover 
contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

TRABALHOS E RESGATES 
EM ESPAÇOS CONFINADOS

Capacitar pessoas para 
realizar trabalhos em espaços 
confinados de acordo com a 
NR 33.

PÚBLICO ALVO

Pessoas com ou sem 
experiência em operações em 
espaço confinado ou que 
buscam aperfeiçoamento na 
área.

SUPERVISOR DE TRA-
BALHOS E RESGATES EM 
ESPAÇOS CONFINADOS

Capacitar pessoas para 
realizar trabalhos em espaços 
confinados e supervisionar 
equipes de trabalho em 
espaços confinados de 
acordo com a NR 33.

PÚBLICO ALVO

Pessoas com ou sem 
experiência em operações em 
espaço confinado ou que 
buscam aperfeiçoamento na 
área para supervisão.

CERTIFICAÇÕES

Projeto de treinamento com carga horária de 40 horas, em concordância com as normas ABNT NBR 
14787, NR 33, Comunidade Europeia – EN, Real Decreto 2177/2004, NFPA 1983 – EUA, EN 795, 
ANSI e Sistema COLLEGE.

RECICLAGEM

AReciclar os conhecimentos 
em espaço confinado de 
acordo com a NR 33.

PÚBLICO ALVO

Pessoas já capacitadas, de 
acordo com a NR 33, que 
buscam reciclagem para 
trabalho ou supervisão em 
espaço confinado.
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POLYGON

Pensando em criar um espaço dinâmico para diversos tipos de treinamento, surgiu o POLYGON. 
Assim batizado para simbolizar sua principal característica, ser multi funcional. Pioneiro no Brasil, o 
centro de treinamento conta com diferentes estruturas, que possibilitam a prática de Trabalhos em 
Altura, Acesso por Cordas, Espaços Confinados e Operações de Resgates.

RECURSOS INDOOR

    Telhado de inclinação variável (superfície
inclinada);
    Teleférico;
    Laboratório para testes com dinamômetros;
    Andaimes;
    Antenas de Telecomunicação;
    Escada fixa;
    Escada portátil;
    Estruturas metálicas;
    Plataformas;
    Espaço confinado;
    Torre;
    Postes;
    Cabos de Energias;
    Linhas de vida;
    Operações em telhados;

CARACTERÍSTICAS

    Área: 1000m²;
    Área indoor para práticas: 430m²;
    Altura máxima indoor: 8,0m;
    Altura máxima outdoor: 17m (torre ao ar livre);
    Alojamento: 20 alunos;
    Salas de aula: 2 com 40m² cada;
    Equipamentos individuais e coletivos 
periodicamente inspecionados;

RECURSOS OUTDOOR

    Torre de 17m;
    Linhas de vida;
    Espaço confinado;
    Escada fixa;
    Escada marinheiro;
    Operações em telhados;

TOUR VIRTUAL 360º
www.taskbr.com/polygon



Representante oficial
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www.taskbr.com


