
 

 

 

TREINAMENTO TERMINAL STREET  
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO EM CAMPO E GESTÃO 

 
COMPETÊNCIAS 

O treinamento tem por objetivo geral capacitar profissionais técnicos para 
instalar, ligar e executar manutenção preventiva e corretiva no Terminal 
Street. Também, ser capaz de gerenciar o equipamento através dos 
softwares Configurador e Sistema FGC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
 
 

Ao final do treinamento, o profissional será capaz de: 
     MÓDULO 1 – TERMINAL STREET 

1. Identificar as características, estrutura e funcionalidades do Terminal 
Street. 

2. Avaliar o local adequado para instalação. 
3. Executar todo o processo de instalação e montagem do 

equipamento. 
4. Identificar e conectar a placa de alimentação e periféricos na CPU. 
5. Identificar e conectar a placa de conexões na CPU. 
6. Saber a frequência da manutenção preventiva em cada mecanismo. 
7. Limpar o bocal e a impressora. 
8. Ajustar o moedeiro, a micro-chave do Escrow, fechadura do gabinete, 

do botão cancela e do moedeiro. 
9. Vedar a borracha do gabinete. 
10. Avaliar erros no equipamento e proceder com a ação corretiva. 

     MÓDULO 2 - GESTÃO TERMINAL STREET 

1. Transferir arquivos para o Terminal Street. 

2. Identificar e reconhecer as funcionalidades do Configurador. 

3. Gerar e visualizar arquivos no Configurador. 

4. Editar informações no Configurador. 

5. Interpretar mensagens de erro no Configurador. 

6. Identificar e reconhecer as funcionalidades do sistema FGC. 

7. Editar arquivos e cadastrar usuários no sistema FGC. 

8. Criar e gravar diferentes tipos de cartão no FGC. 

9. Obter informações dos diferentes cartões gerados pelo FGC. 

10. Configurar uma estação local de trabalho no FGC. 

 
 

 
 

METODOLOGIA 

1ª fase - EAD 
Carga horária: 10 horas 
Local: Acesso à plataforma EAD em qualquer dispositivo e horário. 
Descrição: Necessária disponibilidade para envolvimento com o conteúdo 
da plataforma e-learning da Digicon. O participante terá leituras, vídeos 
instrucionais, exercícios de fixação avaliativos e tira-dúvidas. 

 2ª fase - Presencial 
Carga horária: a definir 
Local: Atendimento em campo e/ou operação assistida. 
Descrição: Instrução expositiva e dialogada a partir de situações de rotina 
para discussão e orientação de soluções. 

AVALIAÇÃO A avaliação é contínua e o desempenho exigido para aprovação deve ser 
igual ou superior a 7,5.  


