
Treinamento em Manutenção e Operação do 
 Sistema Multiplex e do Itinerário Eletrônico 

É com satisfação que o convidamos para participar do treinamento SETBus. 
Nossos treinamentos têm como principais objetivos capacitar e atualizar o 

conhecimento técnico dos profissionais envolvidos com a operação e 
manutenção dos equipamentos. 

Com o intuito de manter o perfeito funcionamento dos equipamentos e 
aproveitando todos os recursos tecnológicos que os produtos SETBus 

oferecem, garantindo qualidade e conforto dos passageiros. 



Local: SETBus  
Rua Irmão Gildo Schiavo, 32 
São Cristóvão – CEP 95058-510 
Caxias do Sul - RS 

 

Cronograma 2017 
 

Dia 08 de Maio 
Dia 03 de Julho 
Dia 11 de Setembro 
Dia 06 de Novembro 

Treinamento 
CLIENTES 

Tópicos 
• Apresentação dos 

produtos SETBus 
• Programação, Operação e 

Manutenção 
• Identificação e solução de 

falhas 
 

 Treinamento 
REPRESENTANTES 

 

Dia 07 de Abril 
Dia 09 de Junho 
Dia 11 de Agosto 
Dia 06 de Outubro 

Carga horária: 3 horas/aula 
13h00min às 16h 

Carga horária: 3 horas/aula 
13h00min às 16h 



 
Treinamento em Manutenção e Operação do 

 Sistema Multiplex e do Itinerário Eletrônico 

 

Obs: Os hotéis indicados são meramente 
sugestivos pois estão na área central da 
cidade. 
Aviso: A SETBus não se responsabiliza por 
quaisquer problemas decorrentes dos 
serviços prestados por parte dos hotéis. 
As informações sobre hospedagem deverão 
ser obtidas diretamente nos hotéis e as 
reservas feitas antecipadamente para evitar 
imprevistos. 

 

Indicação de hospedagem 
 
Personal Smart Hotel 
Rua Padre João Schiavo, 950 
Fone: (54)3212-7003 

 
Cosmos Hotel 
Rua Vinte de Setembro, 1563-Centro 
(54)2101-7777 

 
Hotel Norton Express 
Rua Ernesto Alves, 2083-centro 
(54)3535-3434 

 
Outras opções: http://www.caxias.tur.br 

Regulamento 
As inscrições deverão ser realizadas através do     e-mail 
jaqueline.soares@valeo.com.br 
• Envie e-mail especificando os dados da empresa, dia de 

treinamento desejado e nomes os participantes. 
• Poderão participar dos treinamentos os profissionais que fazem 

parte do quadro de funcionários dos clientes SETBus. 
• A inscrição deverá ser feita até 15 dias antes do início do 

treinamento. 
• Dúvidas entrar em contato com Jaqueline (54)2101-5827 

Custos 
• O treinamento é gratuito e inclui o translado entre hotel x 

SETBus x hotel durante  o dia  
• Outras despesas serão por conta d 

Importante 
• O participante deverá usar vestimentas adequada para circular 

na fábrica:  
• Sapatos com sola de borracha 
• Camisa com manga/meia manga 
• Calça 

http://www.caxias.tur.br/

