SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Seção de Educação a Distância

Curso Formação de Agentes de Segurança
OBJETIVO:
Geral
Padronizar os conhecimentos teóricos básicos necessários ao desempenho das atribuições gerais
dos Agentes de Segurança do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Específicos
Padronizar e orientar o desenvolvimento das atividades e dos procedimentos de segurança nas
unidades administrativas da Justiça do Trabalho Gaúcha, disponibilizando meios organizacionais
que sirvam de referência e consulta para os servidores responsáveis pela execução e gestão da
segurança institucional, principalmente os agentes de segurança.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Módulo I - Atuação do Agente de Segurança
• Módulo II - Estrutura da Segurança Institucional na 4ª Região
• Módulo III - Equipamentos de Segurança disponíveis no TRT4
• Módulo IV - Legislação aplicada à Segurança
• Módulo V - Ética na segurança
• Módulo VI - Proteção de autoridades e conduta preventiva
• Módulo VII - Técnicas de manuseio de armas de fogo
• Módulo VIII - Noções gerais sobre segurança de instalações
• Módulo IX - Prevenção e combate a incêndio
- Noções de primeiros socorros
• Módulo X - Conduta de segurança: prevenção é a chave do sucesso
CARGA HORÁRIA:
30 horas
DESENVOLVIMENTO:
O conteúdo do curso foi desenvolvido a partir de materiais produzidos pelo consultor Jorge Alberto
Alvorcem Pinto, pela Escola Judicial do TRT2 e por materiais cedidos pela Coordenadoria de
Segurança Institucional do TRT4. A modelagem foi realizada pela Seção de Educação a Distância,
da SEGESP, e a validação dos conteúdos foi realizada pela Coordenadoria de Segurança
Institucional do TRT4.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
A avaliação será realizada por meio de 02 questionários com 10 perguntas cada.
São permitidas somente DUAS tentativas para realizá-lo, portanto após a leitura do conteúdo,
responda ao questionário com calma e atenção. Será contabilizada a nota mais alta atingida nas
tentativas. Para ser considerado aprovado o estudante deverá alcançar a média de aproveitamento
igual ou superior a 70%.

ATENÇÃO
Os conteúdos de cada módulo podem ser acessados inúmeras vezes, mas OS QUESTIONÁRIOS
SÓ PODERÃO SER RESPONDIDOS DUAS VEZES. Portanto, NÃO tente fazer os
QUESTINÁRIOS se ainda não estudou os conteúdos integralmente.
Você poderá verificar a nota obtida nos questionários. Para consultá-la, você clica em Notas (lado
esquerdo da tela) e surgirá o relatório do usuário.
AVALIAÇÃO DO CURSO:
Ao final do curso o participante deverá responder a Avaliação de Reação.
CERTIFICADO:
Terá acesso ao certificado o servidor que tenha média de aproveitamento igual ou superior a 70% e
tenha respondido ao questionário de Avaliação de Reação.

