
02.02.2018

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Alemanha

http://www.pilz.com

Mensagem jornalística

Recertificação CMSE® – Certified Machinery
Safety Expert - Atualizar conhecimentos,
permanecer especialista

Ostfildern, 02.02.2018 - Com a qualificação CMSE® – Certified

Machinery Safety Expert, a Pilz e a TÜV Nord estabeleceram

desde 2013 um padrão internacional para qualificação no

segmento de segurança de máquinas. Com o curso de

recertificação, os CMSEs poderão aprofundar seus

conhecimentos, manter-se atualizados sobre os recentes

avanços no segmento de segurança de máquinas e revalidar

sua certificação.

  

O tema segurança de máquinas exige do especialista a disposição

de se reciclar e manter seus conhecimentos atualizados. A

recertificação é parte integrante da qualificação CMSE® – Certified

Machinery Safety Expert: após quatro anos, os especialistas têm a

opção de renovar seus certificados por mais quatro anos.

No curso de recertificação, cuja duração é de um dia, os

participantes são informados das novidades e avanços na

legislação e nas normas técnicas relevantes, verificam as

tendências atuais de segurança e tecnologia, e atualizam seus

conhecimentos sobre apreciação de riscos e segurança funcional.

Além disso, os participantes são automaticamente incluídos na

comunidade online exclusiva CMSE®.

Veja mais informações sobre o curso de recertificação em

www.cmse.com.
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Legenda: O CMSE® é uma qualificação internacional para segurança de máquinas. Com a
recertificação, os CMSEs podem aprofundar seus conhecimentos e revalidar sua
certificação.

Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 194481
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A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzdobrasil/?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz-do-brasil

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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