
08:30 às 17:00 

PÚBLICO ALVO / INTERESSE
Para profissionais da área de soldagem, supervisores, soldadores,
técnicos, engenheiros e todos aqueles interessados na união de
materiais por soldagem, sendo ex-aluno FBTS N1 ou certificado IS N1,
com noções de inglês técnico para leitura e interpretação da norma,
bem como formação mínima de ensino técnico na área de metal
mecânica.

O curso tem como principal objetivo prover profissionais de
conhecimentos teóricos e práticos para atuarem na área de controle de
qualidade de produtos e serviços que utilizam a soldagem como
processo de fabricação e montagem. Destina-se também a preparar os
profissionais com vistas à futura qualificação e certificação pelo Sistema
Nacional de Qualificação e Certificação – SNQC proporcionando o
contato direto com as normas de projetos de equipamentos através de
estudos de casos.

CARGA HORÁRIA: 40H

Curso de Complementação para Nível 2

OBJETIVOS
Instrutor Ricardo Teixeira

MODALIDADE PRESENCIAL

Entregue ao aluno aprovado e com o curso totalmente quitado, podendo
ser encaminhado em até 30 dias após o término do curso

CERTIFICADO

Praça da Bandeira nº 291 - Praça da Bandeira RJ/RJ



CONTEÚDO

Macrografia
Qualificações 2
Documentos Técnicos 2
Consumíveis de soldagem 2
Normas

O curso é composto de 4 módulos teóricos e norma:

Pessoa Jurídica: R$ 2.300,00 (pagamento à vista) – solicitar por
e-mail (alessandra.fontinhas@fbts.org.br) os formulários de
cadastro para emissão de nota fiscal.
Pessoa Física: pagamento por meio de depósito, Pix ou cartão
de crédito.
 Pagamento à vista: R$ 2.070,00
 Pagamento parcelado: R$ 2.300,00

INVESTIMENTO E INSCRIÇÃO

pelo site fbts.org.br ou whatsapp do departamento de
Cursos: (21) 98566-0692

INSCRIÇÕES: 

o aluno recebe uma apostila para acompanhar a parte teórica do
curso. As normas são de propriedade da FBTS e poderão ser
utilizadas pelos alunos, durante o curso, para fins de consulta.

MATERIAL DIDÁTICO

Após o pagamento da primeira parcela, tendo a confirmação do
curso, não aceitamos DESISTÊNCIAS, sendo assim, não haverá
devoluções

DESISTÊNCIAS 

A FBTS RESERVA-SE O DIREITO DE MUDAR AS
DATAS DOS CURSOS.

 

mailto:solda@fbts.org.br
http://www.fbts.org.br/

