REQUISITS PER A ACCEDIR AL CURS DE FORMACIÓ D'EXPERTS:

“IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS ERGONÒMICS.
Cas pràctic manipulació manual de càrregues.”

A causa de la limitada capacitat del curs l'INVASSAT procedirà a la selecció de totes
aquelles persones que s'inscriguen i que reunisquen els requisits següents:
• Estar en possessió de la titulació de Tècnic Superior de Prevenció de Riscos
Laborals, preferentment especialitat Ergonomia.
• Preferentement estar en actiu en llocs de treball relacionats amb la prevenció de
riscos laborals.
• No haver realitzat en els últims 3 anys este curs d'experts
La preinscripció per a la selecció de les persones que realitzaran el curs, NOMÉS
es pot realitzar a través del formulari que es troba actiu en la pàgina web del curs. Una
vegada tancada la preinscripció, la direcció del curs avaluarà les sol·licituds presentades
per a determinar la selecció. Per tant, realitzada la selecció, se'ls notificarà només a les
persones seleccionades la seua "admisión" i a les persones incloses en la llista d'espera la
seua "no admissió per falta de places i inclusió en la llista d'espera".
Esta notificació es realitzarà a l'adreça de correu electrònic que hagen indicat en
la sol·licitud. D'altra banda, els aspirants seleccionats, una vegada notificats, hauran de
contestar si accepten la selecció a través del correu electrònic, decaient en el seu dret a
participar en el curs si no la remeteren abans de la data que s'indique en la notificació,
realitzant-se la crida de la següent persona que es trobara en la llista d'espera.
En cas de diverses sol·licituds de la mateixa empresa, la segona i següents es
relegaran al final en la llista de preinscrits

RECORDE QUE LA SEUA PLAÇA ÉS PERSONAL I NO PODRÀ ENTREGAR-SE-LA A UNA
ALTRA PERSONA.

Moltes gràcies pel seu interés en la formació per a la prevenció de riscos laborals.
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