
Registro de Treinamento para Uso de Empilhadeira
 1. Instrutores e supervisores usam este formulário para registrar o treinamento recebido pelos 

operadores de empilhadeira.
 2. Depois que o operador completa a instrução em sala de aula e o treinamento prático, o instrutor 

e o operador assinam este formulário.
 3. O formulário fica guardado no arquivo pessoal do operador ou em um arquivo de registros 

de treinamento até sua data de expiração. (O treinamento é repetido e um novo formulário é 
preenchido a cada três anos).

Nome do operador Data em que o treinamento foi concluído

Tipo de empilhadeira Data de expiração (três anos da data em que o treinamento foi concluído)

Marque cada caixa abaixo para mostrar que o operador concluiu o treinamento.

□ 1. Instrução em sala de aula. Foram debatidos os seguintes assuntos:

• Responsabilidade e atitude do condutor

• Tipos de empilhadeiras

• Capacidade da empilhadeira e localização da placa 
com a capacidade

• Práticas de operação seguras

• Realizar inspeções diárias, com base no tipo de 
equipamento e recomendações do fabricante

• Como reabastecer e recarregar

• Onde estacionar as empilhadeiras 

• Segurança dos pedestres

• Problemas mecânicos

• Relatar incidentes (lesões e danos à propriedade)

Observação: Pode- se usar um vídeo de treinamento em primeiros- socorros para alcançar os objetivos do treinamento.

□ 2. Treinamento prático com empilhadeiras descarregadas. Manobras práticas: parar, virar, levantar e colocar paletes e 
caixas vazias.

□ 3. Acompanhamento. O instrutor explicou ao operador que este registro do treinamento será mantido no arquivo e que o 
treinamento será realizado novamente daqui a três anos, ou conforme necessário de acordo com o desempenho.

Assinaturas

Certifico que concluí com sucesso todos os requisitos do treinamento.
Assinatura do operador Data

Avaliei o desempenho do operador e certifico que concluiu o treinamento com sucesso.
Assinatura do instrutor ou supervisor Data
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