
 



Quem somos? 

 

 
▶ Atuando desde 2012 em harmonia com as legislações 

brasileiras regulamentadoras de Qualidade, 
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional, a OCEANTEC, presta serviços de 
Treinamentos, Capacitações, Consultorias e 
Treceirização de mão de obra, fazendo levantamento 
de dados e identificando necessidades, bem como 
Seminários em Temas Específicos e Assessorias, com 
acompanhamento nas aplicações de ferramentas 
identificadas como solução destas necessidades nos 
segmentos de QSMS, com ênfase nas áreas de 
Petróleo & Gás, tanto onshore como offshore, além de 
Telecomunicações, Siderurgia, Mineração e Logística, 
entre outros segmentos de mercado. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



A Oceantec conta com uma 
parceria forte no nosso time! 



Atendemos sempre com total 
dedicação! 



 

Instalações 
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Nossos Cursos  
 
 

 
 
 

 

CURSOS LIVRES 

▶ CBSP – Curso Básico de Segurança 
em Plataformas 

▶ T- HUET – Curso de Escape de 
Aeronaves Submersas em águas 
Tropicais 

▶ Irata; 

▶ CBSP; 

▶ T-HUET; 

▶ Pintura Industrial; 

▶ Taifeiro; 

▶ Normas Regulamentadoras (NR 35, NR 
33, NR 13, NR 34, NR 10 e muito mais); 

 
 

▶ Soldador (TIG, MIG, MAG e eletrodo 
revestido); 

▶ Homem de Área; 

▶ Montador de Andaime; 

▶ Capelania (Militar, Empresarial, 
Hospitalar, Prisional e muito mais); 

▶ Brigada de Incêndio; 

▶ Caldeireiro; 

▶ e muito mais. 



 

Nosso Cursos  
 
 

 
 
 

 

CURSOS TÉCNICOS 

▶ Técnico em Segurança do Trabalho 

▶ Técnico em Automação Industrial 

▶ Técnico de Enfermagem 

▶ Técnico em Metalurgia 

▶ Técnico de Mecânica Industrial 

▶ Técnico em Eletrotécnica 

▶ Técnico em Administração 

▶ Técnico em Refrigeração 

▶ e EJA. 



 

Nosso portfolio 
 
 

 
 
 

 

ALUGUEL DE INFRAESTRUTURA 

▶ Módulo para treinamentos práticos 

▶ Salas climatizadas com projetor 

▶ Equipamentos de Proteção Individual 



 

Perspectiva de futuro 
 
 

 
 

 

CURSOS TÉCNICOS PRETENDIDOS 
▶ Técnico em Caldeiraria 

▶ Técnico em Solda 

▶ Técnico em Tratamento da Corrosão 

▶ Técnico em Eletrônica 

▶ Técnico em Qualidade 

▶ Técnico em Orientação Comunitária 

▶ Técnico em Cuidados de Idosos 

▶ Técnico em reabilitação de dependentes químicos 

▶ Técnico em manutenção automotiva 

▶ Técnico em edificações 

▶ Técnico em transporte de cargas 

▶ Técnico em combate a incêndio, resgate e prevenção de acidentes de aviação 

▶ Técnico em estrutura e pintura industrias 

▶ Técnico em mergulho 

▶ Técnico em montanhismo e acesso por corda 

▶ Técnico em sistemas de energia renovável 

▶ Técnico em sistemas a gás 



DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA COOPERAÇÃO TÉCNICA 
INTERNACIONAL 



 

UNESCO 

 
▶ Acordo de cooperação técnica em matéria Educacional, 

Científica e Técnica concluído entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e da Organização das Nações Unidas 
para educação, a ciência e a cultura, em Paris. 
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