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ANEXO V



Competências
Conhecer a evolução do Transporte no mundo, relacionando as ca-
racterísticas econômicas, sociais e culturais.
Compreender a função social do transporte e o papel da circulação
de bens e pessoas.
Conhecer os vários tipos de modais e de veículos e compará-los.
Conhecer o intercâmbio de cargas entre regiões.
Conhecer a importância do transporte rodoviário de cargas para o
desenvolvimento do país.
Conhecer e aplicar as responsabilidades do Transportador

Tipos de Cargas e Veículos - 10h/a

Competências
Conhecer os diferentes tipos de veículos.
Conhecer o funcionamento do veículo.
Conhecer os diferentes tipos de carrocerias.
Conhecer os diferentes tipos de cargas.
Conhecer os diferentes tipos de embalagens e os símbolos de se-
gurança.
Conhecer as distâncias entre eixos e dimensão total conforme a
lei.
Conhecer a capacidade máxima de peso por eixo e a total por tipo
de veículo.
Conhecer a altura máxima da carga em território brasileiro e no
Mercosul.

Noções de Atividades do Transporte de Cargas - 06h/a

Competências
Identificar e inter-relacionar os diversos fatores operacionais que
interferem no
planejamento da operação do transporte.
Identificar as diversas atividades de uma cadeia logística e saber
avaliar o papel
de cada uma delas para o atendimento das metas de serviço de
transporte.
Preparar os dados necessários para o planejamento das operações
de transporte.
Compreender a importância do transporte de carga na logística in-
tegrada das cadeias de suprimentos.
Reconhecer as cadeias de suprimento dos diferentes setores eco-
nômicos.
Compreender como os fluxos de produto e serviços se deslocam em
uma cadeia de suprimento.

Módulo II
Legislação Específica do Transporte de Cargas
Legislação e Documentação do Transporte de Cargas - 12h/a

Competências
Conhecer e interpretar a legislação referente ao transporte de car-
gas.
Conhecer e aplicar a legislação referente à responsabilidade civil e
penal do transporte de cargas.
Conhecer a leis e normas acerca da regulamentação e regulação do
transporte de cargas.
Conhecer e aplicar a legislação referente ao meio ambiente, saúde
e segurança do Trabalho.
Conhecer a documentação do transporte de carga.
Conhecer a documentação Estadual para o transporte de carga.
Conferir a carga juntamente com a nota fiscal.
Conferir manifesto.
Conferir quantidade, peso e volume da carga.
Conhecer e conferir roteiro.
Conhecer os tipos de produtos a serem carregados.
Conferir Lacre.
Conhecer sobre tributos relativos ao transporte de cargas.
Conhecer sobre as entidades fiscalizadoras e reguladoras do trans-
porte de cargas
Conhecer a legislação básica sobre cargas perigosas e simbologia
dos produtos perigosos.
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Módulo III
Procedimentos Operacionais do Transporte de Cargas
Saúde, Meio Ambiente e Segurança - 16h/a.

Competências
Conhecer os procedimentos de prevenção de acidentes.
Conhecer as normas e procedimentos de segurança.
Conhecer o check-list das condições do veículo a ser realizado
antes da viagem.
Conhecer e saber utilizar os equipamentos de proteção individual.
Adotar postura física adequada ao trabalho.
Valorizar o exame de saúde periódico como fator de proteção à
saúde.
Cuidar de sua saúde física e mental para que possa desenvolver seu
trabalho.
Conhecer e valorizar a alimentação adequada como fator essencial
para a prevenção de doenças.
Ter noções de combate a incêndio.
Conhecer os procedimentos em caso de emergência.
Conhecer e saber utilizar os equipamentos necessários em situações
de emergência.
Conhecer as operações e equipamentos de combate a incêndio.
Conhecer as áreas de risco para preservar a integridade física das
pessoas.
Conhecer os diferentes tipos de produtos perigosos e as classes de
risco.

Identificar a integração entre o cidadão e o meio ambiente.
Valorizar e proteger as diferentes formas de vida.
Cultivar atitudes de proteção e conservação de ambientes e da di-
versidade biológica e sociocultural.
Evitar o desperdício em suas diferentes formas.

Tecnologia Embarcada e Equipamentos de Controle Operacional -
04h/a

Competências
Conhecer as características dos equipamentos de tecnologia embar-
cada.
Identificar equipamentos de tecnologia embarcada.
Conhecer os equipamentos eletrônicos de bordo do veículo
Conhecer as características gerais dos equipamentos de comunica-
ção e controle Operacional.
Conhecer o sistema de monitoramento de veículos (rastreamento
via satélite).

Condução econômica e defensiva - 08h/a

Competências
Conhecer as estatísticas de acidentes rodoviários envolvendo ca-
minhões
Conhecer as conseqüências de um acidente para a pessoa, para a
família e para o país.
Conhecer as técnicas de direção defensiva
Conhecer as técnicas de direção econômica
Conhecer os benefícios da direção econômica e defensiva para o
meio ambiente

Noções de operação em terminais e armazéns de mercadorias -
04h/a

Competências
Identificar a importância do transporte nas operações em terminais
de carga e armazéns.
Identificar os vários modelos operacionais para entrada, locomo-
ção, estacionamento, ancoragem e saída de veículos, relacionando-
os com os tipos de cargas e veículos e monitorando o controle dos
veículos que entram e saem dos terminais.
Identificar os vários tipos de terminais de carga e armazéns.
Conhecer o funcionamento dos processos de recepção e de expe-
dição de produtos.
Conhecer os procedimentos de segurança para arrumação da carga.
Conhecer os procedimentos de segurança para o transporte da car-
ga.
Conhecer os procedimentos de carga e descarga.

Noções de movimentação, acondicionamento e embalagem - 2h/a.

Competências
Identificar os vários processos e métodos de recepção, manipula-
ção, armazenamento e despacho de cargas, relacionando-os com os
vários tipos de cargas.
Acompanhar o controle da movimentação de cargas.

Tarifas e custos de transportes - 08h/a

Competências
Conhecer os modelos de custos e tarifação de serviços de trans-
porte de carga
Identificar variáveis importantes para a definição dos preços de ta-
rifas e custos dos serviços de transporte de cargas
Conhecer métodos adequados de negociação das condições con-
tratuais de serviços de transporte de carga
Interpretar cláusulas dos contratos de serviços de transporte de car-
ga
Realizar a gestão de custos e formação de preço.
Saber dimensionar o custo do km rodado.
Conhecer métodos de controle de custo operacional

Módulo IV
Qualidade na prestação dos Serviços de Transporte de Cargas
Qualidade na Prestação de Serviços de Transporte de Cargas -
06h/a

Competências
Definir prioridades na prestação de serviços.
Diferenciar produto, serviço e qualidade.
Entender o que é qualidade.
Saber prestar o atendimento ao cliente com qualidade.
Qualidade na operação em terminais e armazéns de mercadorias
Qualidade na movimentação, acondicionamento e embalagem.
Conhecer as situações críticas na prestação de serviços e ser capaz
de solucioná-las.
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ANEXO VII

Estrutura Curricular do
Curso para Responsável Técnico - 125h/a
Módulo I
Conhecimentos Básicos do Setor de Transporte de Cargas
O Transporte Rodoviário de Carga - 05h/a

Competências
Conhecer a evolução do Transporte no mundo, relacionando as ca-
racterísticas econômicas, sociais e culturais.
Compreender a função social do transporte e o papel da circulação
de bens e pessoas.
Conhecer os vários tipos de modais e veículos e compará-los.

Conhecer o intercâmbio de produtos entre regiões.
Conhecer a importância do transporte rodoviário de cargas para o
desenvolvimento do país.
Conhecer e aplicar as responsabilidades do Transportador

Tipos de Cargas e Veículos - 10h/a

Competências
Conhecer os diferentes tipos de veículos.
Conhecer o funcionamento do veículo.
Conhecer os diferentes tipos de carrocerias.
Conhecer os diferentes tipos de cargas.
Conhecer os diferentes tipos de embalagens e os símbolos de se-
gurança.
Conhecer as distâncias entre eixos e dimensão total conforme a
lei.
Conhecer a capacidade máxima de peso por eixo e a total por tipo
de veículo.
Conhecer a altura máxima da carga em território brasileiro e no
MERCOSUL.

Noções e Atividades da Logística e do Transporte de Cargas -
10h/a

Competências
Identificar e inter-relacionar os diversos fatores operacionais que
interferem no
planejamento da operação do transporte e da logística.
Identificar as diversas atividades de uma cadeia logística e saber
avaliar o papel
de cada uma delas para o atendimento das metas das empresas.
Preparar os dados necessários para o planejamento das operações
de transporte.
Compreender a importância do transporte de carga na logística in-
tegrada das cadeias de suprimentos.
Entender os conceitos que estão relacionados à logística integrada e
sua origem.
Reconhecer as cadeias de suprimento nas quais a empresa atua.
Compreender como os fluxos de produto e serviços se deslocam em
uma cadeia de suprimento.
Entender a importância da logística integrada nas empresas.

Módulo II
Legislação Específica do Transporte de Cargas
Legislação e Documentação do Transporte de Cargas - 15h/a

Competências
Conhecer e interpretar a legislação referente ao transporte de car-
gas.
Conhecer e aplicar a legislação referente à responsabilidade civil e
penal do transporte de cargas.
Conhecer a leis e normas acerca da regulamentação e regulação do
transporte de cargas.
Conhecer e aplicar a legislação referente ao meio ambiente, saúde
e segurança no Trabalho.
Conhecer a documentação do transporte de carga.
Conhecer a documentação Estadual para o transporte de carga.
Conferir a carga juntamente com a nota fiscal.
Conferir manifesto.
Conferir quantidade, peso e volume da carga.
Conhecer e conferir roteiro.
Conhecer os tipos de produtos a serem carregados.
Conferir Lacre.
Conhecer sobre tributos relativos ao transporte de cargas.
Conhecer sobre as entidades fiscalizadoras e reguladoras do trans-
porte de cargas
Conhecer a legislação sobre cargas perigosas
Conhecer sobre o seguro de cargas contratado
Conhecer a legislação fiscal
Conhecer a legislação trabalhista
Ler e interpretar leis, regulamentos e manuais de técnicos.
Saber procurar e manter-se atualizado nas legislações e de normas
do setor de transporte.

Módulo III
Procedimentos Operacionais do Transporte de Cargas
Saúde Meio Ambiente e Segurança no Trabalho - 15h/a

Competências
Conhecer os procedimentos de prevenção de acidentes.
Conhecer as normas e procedimentos de segurança.
Conhecer o check-list das condições do veículo a ser realizado
antes da viagem.
Conhecer e saber utilizar os equipamentos de proteção individual.
Adotar postura física adequada ao trabalho.
Valorizar o exame de saúde periódico como fator de proteção à
saúde.
Cuidar de sua saúde física e mental para que possa desenvolver seu
trabalho.
Conhecer e valorizar a alimentação adequada como fator essencial
para a prevenção de doenças.
Ter noções de combate a incêndio.
Conhecer os procedimentos em caso de emergência.
Conhecer e saber utilizar os equipamentos necessários em situações
de emergência.
Conhecer as operações e equipamentos de combate a incêndio.
Conhecer as áreas de risco para preservar a integridade física das
pessoas.
Conhecer os diferentes tipos de produtos perigosos e as classes de
risco.
Conhecer e estar em atualizado com as normas de segurança am-
biental e do trabalho

Tecnologia Embarcada e Equipamentos de Controle Operacional -
10h/a



Competências
Conhecer as características dos equipamentos de tecnologia embar-
cada.
Identificar equipamentos de tecnologia embarcada.
Conhecer os equipamentos eletrônicos de bordo do veículo
Conhecer as características gerais dos equipamentos de comunica-
ção e controle Operacional.
Conhecer o sistema de monitoramento de veículos.
Conhecer as diversas tecnologias existentes para monitoramento,
gestão do transporte e da logística, identificação das mercadorias e
para estabelecer a comunicação entre os agentes das cadeias lo-
gísticas e os transportadores.

Operação em terminais e armazéns de mercadorias - 10h/a

Competências
Identificar a importância do transporte nas operações em terminais
de carga e armazéns.
Organizar e controlar a operação de transporte em terminais de carga
em armazéns, supervisionar os embarques e desembarques de car-
gas.
Identificar os vários modelos operacionais para entrada, locomoção,
estacionamento, ancoragem e saída de veículos, relacionando-os com
os tipos de cargas e veículos e monitorando o controle dos veículos
que entram e saem dos terminais.
Identificar os vários tipos de terminais de carga e armazéns.
Identificar as variáveis a considerar para a localização, construção e
organização dos terminais e armazéns de cargas e interrelacioná-las
para a busca de melhores soluções de espaço e movimentação de
cargas e veículos nos terminais e armazéns.
Conhecer o funcionamento dos processos de recepção e de expe-
dição de produtos.
Conhecer os processos de armazenamento de produtos e materiais.
Conhecer os procedimentos de segurança para arrumação da carga.
Conhecer os procedimentos de segurança para o transporte da car-
ga.
Conhecer os procedimentos de carga e descarga.
Conhecer e estar em atualizado com as normas de operação em
terminais em armazéns de mercadorias

Movimentação, acondicionamento e embalagem - 15h/a.

Competências
Identificar os vários processos e métodos de recepção, manipulação,
armazenamento e despacho de cargas, relacionando-os com os vários
tipos de cargas.
Identificar e interpretar as normas de higiene e segurança no ma-
nuseio e armazenamento de cargas.
Acompanhar o controle da movimentação de cargas dentro do ar-
mazém.
Conhecer os métodos de alocação de cargas, de endereçamento de
produtos e coleta de produtos e formação de pedidos nos arma-
zéns.
Identificar os principais artefatos de unitização de cargas e conhe-
cer seu funcionamento.
Conhecer os passos para se montar pedidos no armazém.
Conhecer os processos de armazenamento de produtos e materiais.
Conhecer e estar em atualizado com as normas de movimentação,
acondicionamento e embalagem de produtos.

Administração da Frota e Roteirização - 10h/a

Competências
Monitorar a manutenção da frota
Reconhecer os tipos de manutenção necessários para os veículos,
distinguindo-os entre a manutenção preditiva, a preventiva e a cor-
retiva.
Acompanhar os custos dos planos e projetos de manutenção
Acompanhar o andamento das ações de manutenção
Conhecer os parâmetros de depreciação e renovação da frota
Compreender o conceito de roteirização.
Saber desenvolver a roteirização.

Módulo IV
Gestão e Qualidade na prestação dos Serviços de Transporte de Car-
gas
Qualidade na Prestação de Serviços de Transporte de Cargas -
10h/a

Competências
Compreender o conceito de qualidade.
Compreender o que é cliente interno e cliente externo.
Reconhecer a importância do relacionamento com o cliente para a
consolidação da empresa no mercado.
Definir prioridades na prestação de serviços.
Conhecer a empresa para qual presta serviços.
Diferenciar produto, serviço e qualidade.
Saber prestar o atendimento ao cliente com qualidade.
Conhecer as situações críticas na prestação de serviços e ser capaz
de solucioná-las.
Conhecer o conceito de cadeia de processo.
Conhecer os programas de qualidade para o setor de transporte
Entender os conceitos dos programas de qualidade para o setor de
transporte

Noções de Planejamento e Gestão do Transporte - 15/a

Competências
Interpretar mapas e rotas de transportes, nos seus diversos forma-
tos.
Reconhecer as diversas modalidades de transporte, nacional e in-
ternacional, e os diversos tipos de cargas existentes.
Relacionar os diversos tipos de documentos fiscais exigidos com
as várias modalidades de transporte, nacional e internacional, e
com os vários tipos de cargas.

Conhecer as possibilidades de composição de cadeias multimodais
para a movimentação de cargas.
Conhecer a legislação do Operador de Transporte Multimodal.
Distinguir as exigências legais com relação ao transporte.
Interpretar a legislação referente aos documentos fiscais e seguros
exigidos nas diversas situações.
Elaborar a documentação necessária para operações de transportes
e tipo de veículo.
Identificar os diversos tipos de veículos transportadores e relacio-
ná-los com os diversos tipos de carga, visando a sua adequação e
integração.
Conhecer métodos e indicadores de avaliação do desempenho ope-
racional




