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CCOORRSSOO  TTEECCNNIICCOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTIICCOO    

““NNOORRMMAATTIIVVEE  RREEVVIISSIIOONNII  EE  CCOOLLLLAAUUDDII  DDII  SSIISSTTEEMMII  

AANNTTIICCAADDUUTTAA””  
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pprreessssoo  SSEEDDEE  SSIICCUURRFFOORRMM  
VViiaa  CCaadduuttii  iinn  GGuueerrrraa,,  1100//CC  --  4411003300  --  VVIILLLLAAVVAARRAA  DDII  BBOOMMPPOORRTTOO  ((MMOO))  

 

 
 

 
Corso tecnico formativo strutturato in tre moduli della durata di 4 ore ciascuno con riferimento all’art. 37, 
comma 1, lettera b) e art. 37, comma 3 - D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. riguardante la formazione specifica. 
 

Corso tecnico specialistico formativo ai sensi D.Lgs. 81/08 s.m.i. valevole come aggiornamento professionale 
per R.S.P.P. e Coordinatori per la sicurezza. 
 

Il corso è organizzato dalla Ditta SICURFORM s.r.l., Azienda specialistica che opera in eccellenza secondo le 
indicazioni validate da C.I.R.S.Pre. S.A.I.E. s.r.l., punto AIAS ACADEMY n. 001 – Treviso. 
 

                                                          

SICURFORM srl – Via Caduti in Guerra, 10/C – 41030 Villavara di Bomporto (MO) 

Tel. 059 81.81.79 – Fax. 059 90.92.94 – P.IVA e Cod. Fiscale 03527000362 

www.sicurform.com 
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PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  ccoorrssoo  

UUnnaa  ccoorrrreettttaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  aannaalliissii  ddeell  rriisscchhiioo  dduurraannttee  ii  llaavvoorrii  iinn  qquuoottaa  èè  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  aaddoottttaarree  

mmiissuurree  pprreevveennttiivvee  ee  pprrootteettttiivvee  iiddoonneeee  aallllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ddeellll’’iinnddiivviidduuoo..  IIll  pprreesseennttee  ccoorrssoo  

aaffffrroonnttaa  eedd  aapppprrooffoonnddiissccee  ll’’aassppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  nnaazziioonnaallii  ee  rreeggiioonnaallii,,  ddeellllee  rreevviissiioonnii  ppeerriiooddiicchhee  ee  ddeeii  

ccoollllaauuddii  pprreevviissttii  ppeerr  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  aannccoorraaggggiioo  pprreecceeddeenntteemmeennttee  iinnssttaallllaattoo..  

  

OObbiieettttiivvii  ddeell  ccoorrssoo  

IIll  ccoorrssoo  ssii  pprrooppoonnee  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  eedd  aauummeennttaarree  llee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  iinn  aammbbiittoo  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo,,  mmeetttteennddoo  aall  pprriimmoo  ppoossttoo  ggllii  aalllliieevvii  ee  ffoorrnneennddoo  lloorroo  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  tteeccnniiccoo  ssppeecciiaalliissttiiccaa  

rriittaagglliiaattaa  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  lloorroo  eessiiggeennzzee..  

AAll  tteerrmmiinnee  ddeell  ccoorrssoo  ii  ppaarrtteecciippaannttii  ssaarraannnnoo  iinnffoorrmmaattii  eedd  aaggggiioorrnnaattii  ssuullllaa  lleeggiissllaazziioonnee  eessiisstteennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  

ssiisstteemmii  aannttiiccaadduuttaa,,  ssuullllaa  nneecceessssiittàà  ddii  rreevviissiioonnee  ppeerriiooddiiccaa  ddeellllee  lliinneeee  vviittaa  iinnssttaallllaattee  ee  ssuullllee  pprroocceedduurree  ddii  

ccoollllaauuddoo  ddii  aannccoorraaggggii  ee  lliinneeee  vviittaa  eessiisstteennttii..  

  

DDuurraattaa  ddeell  ccoorrssoo  

44  oorree    
  

DDeessttiinnaattaarrii  
IIll  ccoorrssoo  èè  rriivvoollttoo  aadd  IInnggeeggnneerrii,,  AArrcchhiitteettttii,,  GGeeoommeettrrii,,  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii,,  CCoooorrddiinnaattoorrii  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa,,  

RReessppoonnssaabbiillii  ee  AAddddeettttii  aall  SSeerrvviizziioo  ddii  PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  eedd,,  iinn  ggeenneerraallee,,  aa  ttuuttttee  llee  ffiigguurree  llaavvoorraattiivvee  

cchhee  ssii  ooccccuuppaannoo  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee  ddii  ssiisstteemmii  aannttiiccaadduuttaa..  

  

MMooddaalliittàà  ddiiddaattttiicchhee  
LLaa  mmeettooddoollooggiiaa  ddiiddaattttiiccaa  èè  ssttuuddiiaattaa  ppeerr  ffaavvoorriirree  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  ii  lloorroo  

sseettttoorrii  ddii  pprroovveenniieennzzaa  ee  llee  lloorroo  eessiiggeennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii..    PPeerr  qquueessttoo  èè  pprreevviissttaa  uunnaa  lleezziioonnee  ffrroonnttaallee  aadd  ooppeerraa  

ddii  uunn  ddoocceennttee  qquuaalliiffiiccaattoo,,  iinntteeggrraattaa  ccoonn  eesseemmppii  ddii  ccaassii  pprraattiiccii  ee  ddiissccuussssiioonnii  ddii  ggrruuppppoo..  

  

  
DDooccuummeennttaazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  
IIll  ccoorrssoo  èè  ccoorrrreeddaattoo  ddaa  ssppeecciiffiicchhee  ddiissppeennssee  ffuuoorrii  ccoommmmeerrcciioo  cchhee  ssaarraannnnoo  ccoonnsseeggnnaattee  iinn  ffoorrmmaattoo  ccaarrttaacceeoo  

ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ccoorrssoo,,  eedd  iinnvviiaattee  iinn  ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaallee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aall  ccoorrssoo..  

  

VVeerriiffiiccaa  FFiinnaallee  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  eedd  aatttteessttaattii  
AAll  tteerrmmiinnee  ddeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ccoorrssoo,,  vveerrrràà  ccoonnsseeggnnaattoo  uunn  tteesstt  ffiinnaallee  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  aa  sscceellttaa  mmuullttiippllaa  

cchhee  ssttaabbiilliirràà  iill  ccoorrrreettttoo  aapppprreennddiimmeennttoo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  rriicceevvuuttaa..  

AAll  ssuuppeerraammeennttoo  ddeell  tteesstt  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo,,  sseegguuiirràà  ll’’iinnvviioo  ddii  uunn  aatttteessttaattoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  nnoommiinnaallee..  
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CCoonntteennuuttii  ee  pprrooggrraammmmaa  ddeell  ccoorrssoo  
  

99..0000  ––  1122..3300  

��  LLeeggiissllaazziioonnee  nnaazziioonnaallee  ee  rreeggiioonnaallee  

��  NNoorrmmee  tteeccnniicchhee  

��  AAddeemmppiimmeennttii  

��  RReevviissiioonnii  ppeerriiooddiicchhee  ddeeii  ssiisstteemmii  

��  CCoollllaauuddii  ddii  aannccoorraaggggii  ee  lliinneeee  vviittaa  eessiisstteennttii  

  

DDoocceennttii::  PPaaoolloo  CCaassaallii  

  

1122..3300  ––  1133..0000 

��  TTeesstt  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  

��  CCoommppiillaazziioonnee  ddeeii  qquueessttiioonnaarrii  ddii  ggrraaddiimmeennttoo  

��  CChhiiuussuurraa  ddeell  ccoorrssoo  

  

  

  

QQuuoottaa  ddii    ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ttiippoollooggiiaa    ddii      aatttteessttaattoo  rriillaasscciiaattoo  

Sarà rilasciato idoneo attestato di abilitazione, che invieremo tramite email in seguito al corso. 

    

TIPOLOGIA DI ATTESTATO QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
� A - Metodi di progettazione ed esercitazioni 
pratiche 

� BASE  o Ordine/Collegio €100,00 + IVA 
� AGGIORNAMENTO al ruolo 
RSPP/ASPP             

€125,00 + IVA 

� AGGIORNAMENTO al ruolo 
CSP/CSE 

€125,00 + IVA 

*Sono previsti sconti per la partecipazione di gruppi. Per info contattare Lorena: 059/8635109  
  

  

PAGAMENTO 
È richiesto il PAGAMENTO ANTICIPATO a mezzo bonifico bancario c/o UNICREDIT  

IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 

  

MMooddaalliittàà  ddii  iissccrriizziioonnee  

PPeerr  pprroocceeddeerree  aallll’’iissccrriizziioonnee  ccoommppiillaarree  iill  ffoorrmm  oonnlliinnee  ssuu    wwwwww..ssiiccuurrffoorrmm..ccoomm,,  sseezziioonnee  ““ccoorrssii””  ,,  eedd  

IINNVVIIAARREE  CCOONNTTAABBIILLEE  BBAANNCCAARRIIAA    aallll  ‘‘  iinnddiirriizzzzoo  lloorreennaa..vveennttuurreellllii@@ssiiccuurrffoorrmm..ccoomm  eennttrroo  VVEENNEERRDDII  1177  GGIIUUGGNNOO..  

  

IInn  ccaassoo  ddii  iimmppoossssiibbiilliittàà  aa  ppaarrtteecciippaarree  cchhiieeddiiaammoo  ggeennttiillmmeennttee  ddii  ddaarree  ccoommuunniiccaazziioonnee  eennttrroo    VVEENNEERRDDII  1177  

GGIIUUGGNNOO..  IIll  ccoorrssoo  ssii  tteerrrràà  pprreevviioo  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeell  nnuummeerroo  mmiinniimmoo  ddii  ppaarrtteecciippaannttii..  

  

  

  


